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 رورش نم هللاب ذوعنو « هرفغتسنو « هیدهتسنو « هنیعتسنو « هدمحن « هلل دمحلا نإ

 . انلامعأ تائيس نمو « انسفنأ

 . هل يداه الف للضي نمو . هل لضم الف هللا هدهی نم هن

 .هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو .هل كيرش ال هدحو < هللا الإ هلإ ال.نأ دهشأو

 لسم متناو الإ نتومت الو هتافت قح هللا اوهتا اونما نی و نوملسم متنأو الإ نتومت الو هتاقت قح هللا اونا اونمآ نيذُلا اهيأ اي

 الاجر امهنم ثبو اهجوز اهنم قلحو ةدحاو سفت نم مكقلخ يذلا مكبر اوقتا سانلا اهيأ اي >
 ناك هللا هب ن هللا ٤ ١ اینک

 ا ر a مکیونذ

 اهتاثدحم رومألا رشو« دمحم يده يدهلا ريخو « هللا باتك ثيدحلا قدصأ نإف

 . رانلا ىف ةلالض لكو « ةلالض ةعدب لكو « ةعدب ةئدحم لكو

 : دعب امأ

 بهذملا نايب يف تعضو يتلا تانودملا مهأ نم دعي يفنحلا هقفلا يف ةيادهلا » باتك

 . عابتألاو باحصألا نم بهذملا ةمئأ لاوقأ ىلع يوتحي ثيح يفنحلا

 حرش نيب ام بهذملا يف تافلؤملا هكلف يف تراد ىتح اًجاور باتكلا اذه يقل دق و

 بهذملل اًيليلد اًمينصت هنوكب سيل «ةيادهلا ثيداحأ جيرخت ةيارلا بصن » ب موسوملا يعليزلا

 نم ةيانع طحم باتكلا اذه ناك دقو «ةعبرألا بهاذملا ىقاب ةلدأل ةعوسوم هنأل لب بسحف

 اذه جارخإب انيلع هللا نم مث .ءازجأ ةعبس يف جرخف ليلجلا رفسلا اذه ةمدخب انمقف انزكرم

 نا حرش ةيانبلا :٠ ب موسوملا كرابملا حرشلا



 ةيادهلا باتك

 ةلحر دعب اميس يفنحلا بهذملا يف عادبإلا ةمقو ةيمهألا غلاب اروطت ةيادهلا باتك دعي

 تافلؤم ةدعب هقبس نأ دعب باتكلا اذه ىضترا رحبتم يبهذم مامإ هفلؤمف فنصلملا اذهل روطت

 : هل ناك اذه حيضوتلو كرابملا باتكلا اذه هسفنل اهاضرأ ناك

 « ريغصلا عماجلا » ةيساسأ ةفصب هيف عبات عورفلل رصتخم : «يدتبملا ةيادب» : ًالوأ

 نيلرب :(۲۹۹ / ةيبرعلا ةمجرتلا ) يرودقلا رصتخمو ٠٠١( /۳ ةيبرعلا ةمجرتلا) ينابيشلل

 عماج سنوت ؛ ۱۹۹۷ تیراج ؛ ۱٥٤۸ - ۱۵۳۸ لوا يدنهلا بتکملا ؛ ۱۷۹۹ ندیل ؛ ۷

 لو ةرهاقلا ؛ ٠١۹ : ٠٤٤ لصوملا +۳۸ : ۲۳۳ ؛ ٤ / 1۷ : ۱۹۰۳-۱۹۰٤۲ ةنوتيزلا

 ؛ ۱۹۳۳ -۱(/۱۹۲۹) ۱۹ روپیکنب ؛ ۰ : ٤۷١ لوأ ر وہمار ؛ ٤101/١ ةلوق ۳

 . ۱۰۲-٠٠١٤ دنقشط

 ؛ ۱۷۷۹ اني ؛ ٤٤٩۸ - ٤٤۸٩ نیلرب : ٩ ةيادهلا» : ناونعب فلؤملل حرش هيلعو

 يناطيربلا فحتملا ؛ ۸٤۲ - ۸٤٤ لوأ سيراب ؛ ۱۸٠١ نديل ؛ ۲۷۳ - ۲۹۸ لوأ خینویم

 - ۱۲١١ ثلاث جدربمک : ۸1۰۸٥ ثلاث ۲۱۱-۲۷ لوا يدنهلا بتكملا ؛ ۱۹۸-۲

 عبار جربسرطب « ۱٠۰ نولوب ؛ ۱۷۵ ۱۷۲ ناث نالسپ وأ ؛ ۱۷۰۰ ۱1۹۸ تیراج ؛ ۸

 ‹ سنوت ؛ ۹۸٩ « ۹۸٩ لوا رئازجلا ؛ ۲۳۸ - ۲۳۹ نوتسنرپ - ۱۰۹٤ - ۱۰۹۱ ثلاث ٥

 ؛ ٤۴١١ اشاب ىلع چيلق ؛ ٦۳۳ - ٠٤٤ ةيناميلسلا ؛۸٤٤۲ ٤ ,۲۹۷ - ۲٤٤٤- ةنوتيزلا عماج

 ۳١:۳۴: ةيمومعلا قشمد ؛ ١/ ٤۷١ ناث « ۱٤۹/۳ لوأ ةرهاقلا ؛ ٤٠٠١ - ٤١١ اغ ميلس

 روپمار ۱۰۷٤/۲ : ۲۷ ‹ ۲۷٤+ ةيفصآ ؛ 44(٤ ‹ ٥۰٩ - 60٤ « 1۸١ رواشپ ؛ ٥-۱۷

 عم ۱۲۷١) ةنس يابموب يف عبط . ۱۱۰۰-۱٠٠٤ : ۱۰۹/۱ هنتپ ؛ ۲۵۹د ۲۵۸ لو

 اتكلكو «(يحلادبع دمحم حرش عم) ۱۳۰٤ - ۱۳١١ ۰ ۱۸۸۱ ۰ ۱۸۷۲ ونکلو ( ةياقولا

 -۱۲۸۹) روپنوک يف ميلحلا دبع دمحم حرش عم عبطو ۱۸۸۸ نازاقو « ( نیأزج يف * ٤

 عمو ؛ ۱۹۰۱ ونکل يف يلهبنس نسح دمحم ةيشاح عمو ؛ ۱۳۱٤-۱۳۲۰ ونکلو “۰

 ١ ةياعسلا» : ناونعب ةيشاح عمو ؛ ۱۸۷٤ ونكل يف ناخ ىيحي مالغل ةيسراف تاظحالمو ةمجرت

 . ءازجأ ةثالث يف ۱۲۸۲ ةرهاقلاو « ۱۳۳۱ « ۲۸ ۰ ٠١١٠١ يلهد يف يحلا دبع دمحم



 . ۷١ ص لوألا ددعلا ( ۱۸۳٣ ةنس ) ةيويسآلا ةلجملا ىف ونير رظناو

 مالغ اهلمع يتلا ةيسرافلا ةمجرتلا ساسأ ىلع ةيزيلجنإلا ىلإ نوتلماه زلراشت همجرتو

 ةمجرتلا هذه ترشن دقو ( ۲٤١ - ۲۳) ونیر رظنا ؛ اکتلک یف تعبطو ۱۷۷۷ /۱۱۹۰ ةنس ییحی

 . ٠۷۹۱ ةنس ندنل ىف ةيزيلجنإلا

 . ۱۸۷١ ةنس ةمدقم عم ةيناث ةعبط اهنم ترهظو

 تاعبط ترهظ مث « ركذلا ةفلاس تاعبطلا ىدحإ ىلع ةدمتعم يبلحلا ةعبط ترهظو

 ةروهشملا توریب

 ةيادهلا باتك ىلع حورشلا
 ةيطخلا خسنلا هذه دوجو نكامأو اهتم طوطخملاو ةعوبطملا

 : « ةيادهلا » ىلع حورش

 نبا) ۱۲۹۸/٦٦٦١ ةنس يفوتملا يراخبلا ريرضلا دمحم نب يلع نيدلا ديمحل حرش (1)

 . ٠١٤۹ لوا يدنهلا بتکملا : ( ۱۳١ اغبولطق

 ( يلي اميف 6۸ مقر ) ۱۲۹۲ / 1۹۱ ةنس يفوتملا : يزابخلا دمحم نب رمعل حرش (آ 1)

 ةنس ىفوتملا) يونوقلا دمحأ نب دمحم نإ ٤۸١ « ٠٤١١١( /7) ةفيلخ يجاح لوقيو

 يلع چيلق ؛ ٤٠٦ عماج يني ؛ ٤٤۹١ نيلرب : ٠ دئاوفلا ةلمكت » : ناونعب هنآ ۲ ۷٤4

E Ly Fa 

 )١ ةنس ىفوتملا ‹« ىفسنلادمحأ نب هللادبعل « كراعملا» ( ب ۷١٠١/ ٠١١١ :

 ناث لایروکسإلا ٥٤۷ :۸ .

 ٠٤ مقر) لوألا ةعيرشلا ردص نب رمع ةعيرشلا جاتل « ةيادهلا ةياردل ةيافكلا ةياهن » (۲)

 لوأ ةرهاقلا ؛ ٥٦۷ - ٥۷١ ةيناملسلا : 1۹٤ / ٠٠١١ / ٠١۹١ ةنس هفلأ « (ىلياميف

 : ناتیشاح حرشلا اذه ىلعو « ٠٠٠١ : ٠ /۲ ةيفصآ ؛ ۸۸٤ - ۸۸٦ رواشپ + ۳

 . ٥۲۹ ةيناميلسلا : ىنصحلا نيدلا ىقتل ةيشاح ( أ )



 ةرونملا ةنيدملا : ٠١١١/۸١١ ةنس ىفوتملا « ىبلحلا ةنحشلا نبال « ةياهنلا ةياهن » ( ب )

 . ئ

 ۷٠٠/ ةنس همأ « ۷٠١/ ٠١٠١ ةنس ىفوتملا« يقانغسلا يلع نب نيسحلل « ةياهنلا » (۳)

 يلع چلق ؛ ۲٠۸ لوأ يدنهلا بتكللا ؛ ٠١١١ ثلاث ناکیتاشلا ؛ ٤٥۹٩ لوأ جزبيل : ۰

 ؛ ۷١ يفنحلا هقفلا « ةيردنكسإللا ؛ ٥٥۷ - ٥٦١ ةيناميلسلا ؛ ٤٤٠ - 1٤۲ - ٤٤١ اشاب

 ةصالخ » : هنمو . ٩٤/١ : ٥۹۲١ هنتاپ ؛ ۱۱۳۲٤ /(۱) ۱۹ روپیکنب ؛ ۱٤۸/۳ لوأ ةرهاقلا

 . ۳ : ٤۸۱ /1 ةفيلخ يجاح : يونوقلا دمحأ نب دومحمل « ةياهنلا ( دعاوق ) دئاوف يف ةياهنلا

 : ٠١١٤/۷٤١ یفوتملا « يبوبحملا ةعيرشلا جات نب هللا ديبع نب دومحمل  ةيافكلا » ()

 يني ؛ ٠٠۹١ ثلاث جربسرطب ؛ ۱١ نولوب ؛ ٠٤۰٥ لوأ سیراب ؛ ۲۲۰ لوأ يدنهلا بتکملا

 لوأ ةرهاقلا ؛ ٩٦٦ هداز داماد ؛ ۲۰۲ ۰۱۹ ۰ ٠۹۹ ةيناميلسلا ؛ ٥٠۹ « ١١ عماج

 ةنس اتکلکب عبطو « ۱۰۳۲ : ۱۰۳/۱ هنتاپ ؛ ۲٤۱ : ٤۸۲ - ٤۸٤ لوا روپمار ۳

 . ۱۲۸۸ يابموبو «.«» ۹

 : كيلم نب دمحأ سابعلا يبأ نيدلا باهشل « ةيافكلا ليصحتو ةيادهلا ليهست » : هيلعو

 . ۸٤٦ ةيناثلا ةعبطلا « ٤٤١ ىلوألا ةعبطلا « نيلرب

 )٥( » ةنس یفوتملا ) يكاكلا يراجنسلا دمحم نب دمحم  ةياردلا جارعم ١١٤۸/۷٤٩(:

 لوأ سيراب ۸٤٥ « ٥٤٤٤ - ٥٤٤١ ةيناميلسلا ؛ ٠٥۲-٠٥٥٥٦ اشاب يلع چيلق ؛ )٤۳٤-

  ۹٩۹هداز داماد ؛ ٩٥۲ ةنوتيزلا عماج « سنوت ؛ ٤ : ۲۳۸۵ - ۳لوأ ةرهاقلا ؛
  ۲/۳ناث ۱/٤٦٤ رواشپ ؛ ٠٠٥ - ٦٠٦ « ٠٠١ . ينحشلا نيدلا يقتل ةيشاح هيلعو :

 ةيناميلسلا ٥۷٤ .

 ۷١۸/ ةنس ىفوتم ا« يناقتإلا يزاغ ريم نب رمع ريمأ نب بتاك ريمأل « نايبلا ةياغ» (0)

 ةنس قشمدب همتأو « دادغبو نارأ يف هفيلأت لصاوو « ٠۲١ /۷۲۱ ةنس ةرهاقلاب هأدب .«» ۷

[VVميلس ؛ ٤٩٩ - ٥٩۲ عماج يني ؛ ٤٤۹۲ نیلرب : ٤۸۳( /۲ ةفيلخ يجاح )  

 عماج سنوت ؛ ٩۹۸۷ - ۹٩۹٩ ہداز داماد ؛ ٥۳۲ - ٥٤۳ « ٥۹۸ ةيناميلسلا ؛ ۳٦۹ - ۳ ۹۷) اغأ

 ٤٥٥- رواشپ ؛ ٤٤٥ /۱ ناث ‹ ۸۳/۳ لوأ ةرهاقلا ؛ ۲۱۹۳ - ۲۱۹۰ : ۱۷۲/۲ ةنوتيزلا

 ۱۹۳١- /(۱۹)۱ روپکنیب ؛ ٩۷۰-٩۹۷٤ : 41/۱ ةنتاپ ۳۳۹ : ۲۱۸ لوأ روپمار ؛ ٩

 . ٥٤۸-٥١1 ةيناميلسلا : « ةيافكلا » اًضيأ هلو . ۹



 ۷۷١- ةنس ىفوتملا) يونوقلا دومحم نب دمحم  ةيادهلا ةيشاح ىلع ةياغلا » ( أ )

 . 04۹۸ ةرونملا ةنيدملا : ۸

 : ۷۸٦/ ٠۳۸١ ةنس ىفوتملا « يتربابلا دومحم نب دمحم نيدلا لمكأل « ةيانعلا » (۷)

 - ۷٤٦ لوأ سيراب ؛ ۱۷٤٩ - ۱۷٤۸ تیراج ؛ ۲۱۹ لوا يدنهلا بتکملا ؛ ٤٤۹۳ نیلرب

 جربسرطب ؛ ٥0۹ ةرونم ا ةنيدملا ؛ ۸٤٠١ ةيناثلا ةعبطلا « ٤٤١ ىلوألا ةعبطلا « ليرب ؛ ۷

 ‹ ١(٤ ةيناميلسلا ؛ ٠٠٠١ - ۲٠٦ ةيناميلسلا ؛ ٤۸۷- ٤۸٩۹ ٥۷ عماج يني ؛ ٩٤٩ عبار

 عماج « سنوت ؛ ۸۰٩۷-۸۰۱۸ هداز داماد ؛ ٤٤٥ - ٤٤٩ اشاب يلع چیلق ؛ ٥ - ٥۲۹

 ؛ ۳۷١/١ ةلوق ؛ ١/ ٤٤٥ ناث ۸١ /۳ لوأ ةرهاقلا ؛ ۲۱۸۸ - ۱۸۸/٤ : ۲۱۸۱١ ةنوتیزلا

 ؛ ۹۰-٩1 لصوملا ؛ ٠۸-۲١ :۳۳ ةيمومعلا قشمد ؛۳۸ يفنحلا هقفلا « ةيردنكسإللا

 هنتاپ ۳۳۱-۳۱۹ : ۲۱٣ لوا روپمار ؛ 1۷ : ۱۱۹٤/۲ ةيفصآ ؛ ٥0٥ - ٥٩٦ رواشپ

 ‹ ۱۸۳۱ ةنساتکلکب هرشن. ۱۹٤۱ - ۱٦٤۲ (۱) ۱۹ روپ یکنب 4 4۱1 - ۱ : ٩

 : هيلعو . ۷ « ۱۸٤٩

 ٩۹٤٩ / ٠١۳۸ ةنس یفوتملا « يبلح يدعس ىسيع هللا دعس نمحرلا دبعل ةيشاح ()

 ؛ ۳۷ /۳ لو ةرهاقلا ؛ ۲۷۹ ناٿ يناطيربلا فحتملا ؛ ٤٤۹٤ نيلرب : نمحرلا دبع هذيملت اهعتأ

 هداز داماد ؛ ۳٣۱ يلع و ؛ ۳۱۱-۳۱۴ اغا میلس ؛ ١٤(٤ ةيناميلسلا ؛ ۳۲٠/١ ةلوق

 ¥:11۲ ۱۰١/٤ : ۲٠٠١| ةنوتيزلا عماج « سنوت ؛ ۷۹4۳-۱

 ت

 يرودلا ميهاربإ نب دمحم يدنفأ نيدلا يرس لضفلا دوعسلا يبأل ةيشاح (ب)

 اغآ یل 4۸۱ دا داماد ررکم ۴ ۰١ ماج یی: ٠١١١ / ٠١١١ ةنس ىفوتملا «يرصلملا

۹ .۰ 

 يتأيسو انباتك وهو - ۸٥١ / ٠١١١ ةنس ىفوتملا ينيعلا دمحأ نب دومحمل « ةيانبلا» (۸)

 . ًالصفم هنع ثيدحلا

 ىفوتملا « مامهلا نباب فورعملا دحاولا دبع نب دمحم ريقفلا زجاعلل «ريدقلا حتف » (۹)

 لو جزبيل ؛ .۲۰1۸٩1 "8. 0ك نیلرب : ۱٤۲٤ / ۸1۹ ةنس هآدب « ۱٤٥۷ / ۸7۱ ةنس

 يلع چیلق ؛ ٠٠۹۲ ثلاث جربسرطب ؛ ١٠٠١ لوأ يدنهلا بتكمل ۱ ؛ ۸٥۰ لوا سیراب ؛ ۱

 عماج يني ؛ ٩۳۲ « ٩٩۱ - ٩٩۳ هداز داماد ؛ ۳۳۲ - ۳۳۱ اغآ میلس ؛ ٤۳۱ - ٤۳۳ اشاب

 لصوملا ؛ ۲۲۷۸ - ۲۲۹۷ : ۱۹٩/٤ ةنوتیزلا عماج . سنوت ؛ ۳۸۰ /۱ ةلوق ؛ ۳ - ٩۰۸

۷ 



  A:Tرواشپ ؛ ٥۰۷ - ٥۱۲ + ةيفصآ ۲/٠٠۹٦ :  ۸هرکیلع ؛ ۲۳۱ لوا روپار ؛ ۱۰۳ :

  ۸روپیکنب  » ۱۹٤۸ - ۱۹٤۳ /)۱( ۱۹هنتاپ ١/۹4۹ :١٠١١١-٠١١٠٦ ةيعمجلا ةلجم

.n ۲ 

 يضاق دمحأ سمشل « رارسألاو زومرلا فشك يف راكفألا جئاتن » : ناونعب لید هيلعو

 عماج «سنوت ۰ اغ ميلس ؛ ۳۷۷ عماج يني : ۱١۸١( / ۹۸۸ ةنس يفوملا ) هداز

 . ٠١۹ : ١١١ لصوملا ؛ ٤٨۳/١ :ةلوق ؛ ٤1۸/١ ناث ةرهاقلا ؛ ٤/ ۲٠۰ : ۲٤۲۹ ةنوتيزلا

 يأ هسفن حرشلا عمو ؛ ينارعشلل « ىربكلا نازيلا» : شماه ىلع ٠١١١ ةنس ةرهاقلاب عبطو

 . تادلجم ةعبرأ يف ٠۲۹۲ ونکل يف « ريقفلا زجاعلل ريدقلا حتف»

 . ۲۹۵ اغا میلس : يفنحلا نمحرلا دبع نب دمحم ةمتت هلو

 يني : ٤۸١ /۲۹۰ ةنس « ىفوتملا ةنحشلا نب دمحم نب دمحم « ةياهنلا ةياهن » )٠١(

 ۰ . 01١ عماج

 يفوتملا اشاب لامك نباب ريهشلا ناميلس نب دمحأل عضاوملا ضعب ىلع حرش )۱١(

 ؟؛ ۸۱۷ هداز داماد ؛ ۳۱۲ - ۳۱۰ اغا میلس ؛ ۱۸۰۸ ندیل ؛ ٤٤۹۷ نیلرب : ۳ ۰

 . ۳ يفنحلا هقفلا « ةيردنكسإلا : جحلا باتك ىلع حرش . ٥٦۸ ةيناميلسلا

 . ٤٠٥ عماج يني : ٩٥۰ / ٠١٤۳ ةنس یفوتملا ‹ هداز برعل حرش (۱۲)

 )٠۲ یفوتملا هداز یربک طاش دمحأل « ةبادهلا لئاسم ديرفت يف يواتفلا ةدع » (أ ٩٦۸ /

  : ۰ةنوتيزلا عماج « سنوت ؛ ۳۷۷-۳۷۸ اغ میلس ؛ ۱۰۰۷ هداز داماد ٠١٤١/٤ :

n ۷ 

 باتك ىلع ٠٠٠١( اتوج)٠۷۲/۹۸١٠ةنس ىفوتملا « يدنفأ نانسل ةيشاح (۱۳)

 . (ه ۹٦٩ ةنس يفوت هنأ ركذ ثيح ) ۲١ ىفنحل ا هقفلا « ةيردنكسإإلا : اياصولا باتكو ةيهاركلا

 . ۳۷۲ عماج يني : ٩۹۸۲ / ۱١۷٤ ةنس ىیفوتملا « يدامعلا دوعسلا يبأل تاقيلعت (۱)

 ةفيلخ يجاح ٠٥۱ / ٤ یفوتملا ‹ هداز خيش یفطصم نب دمحمل حرش )۱١(

 . ۱٥۹۱/۱۰۰۰( ةنس دودح یف یفوت هنأ ًاطخ رکذ ثیح ) ٤٤۹۸ نیلرب : ( ۰ ٦

۸ 



 ىلعو ؛ ٤٤۹٩ نيلرب : ۱٥۹۲ / ۱۰۰۱ ةنس یفوتملا « ماریب نب ایرکزل تاقیلعت (۱)

 . ٤٤۹٥ نیلرب : ٠١١۳ / ٤ ةنس ىفوتملا « هداز يخأ ميلحلا دبعل حرش (۱۷)

 . ٤٤4٦ نيلرب : ۱۷٠۹ / ۱۱۲۱ ةنس یفوتملا « يجزايلا نب لیعامسإل حرش (۱۸)

 . ٤٥٠١ نيلرب : ۱۷۳١/١١۱٤۳ ةنس ىفوتملا ‹« يسلبانلا ينغلا دبعل حرش )۱۹١(

 ليرب - نيلرب : يمزراوخلا ينالركلا نيدلا سمش نب نيدلا لالحل ٠ ةيافكلا «)۲۰)

 ؛ اهدعب امو ۳۰ رواشپ ؛ ( ۷ / ۷٤۸ ةنس نم طوطخم ) ٣ / ٤ لوأ ةرهاقلا ۰

 ةنس اتكلك يف عبط . ٤۸١ - ٤۸٤ لوأ ر وپمار ؛ ۵/۱ ةيفصآ ؛ ٠٠٤١ / (۱۹)۱ روپ یکنب

 .(۱۲۸۸) ( ءازجآ ةعبرأ یف ) ۱۲۸۰ يابموب یفو « ۲ - ۱۸۳١

 ةيشاح عم « ةيافكلا » تعبطو . ۱۸۸١ ةنس جربسرطب ناس يف « ةيافكلا ) باتك رشنو

 . ٠۳١٤ ةنس ونکل یف

 . ۱۷۰۲ تیراج ؛ ٤٥۰۱ - ٤٥۰۲ نیلرب : لوهجمل حرش (۲۱)

 ٦ ۸٠. هداز داماد ٠٥١۷۳(: / ۹۸۱ ةنس یفوتملا يلع نب دمحم) يوکربلل حرش (۲۲)

 . A\۲ هداز داماد يرورسالل حرش

 داماد : ۹۳١/ ٠١١٤( ةنس ىفوتملا) يمورلا يلع نب بوقعي هداز يلعل حرش (۲6)

 ۸۱۳ هداز

 داماد : ۱١٤٥( / ۱۰۵۵ ةنس دودح يف ) نامیلس نب یفطصم هداز يلعل حرش (۲)

 . (۸۱11) هداز

 . ٤۳۳ ةيناميلسلا ؛ ۸٤١ - ۸۳۸) هداز داماد : يولهدلا هللا يلو حرش (۲۲

 . ٠۲۸ يدنفأ یحی : يسودكلا دمحم حرش (۲۷)

 . ٤١ ةيناميلسلا : ٠١۷۲ / ۹۷۹ ةنس ىفوتملا « هداز يلانق نيدلا فيسل حرش (۲۸)

 / ٩۹۳٦ ةنس ىفوتملا ‹ يومحجلا ةيطع نب يلعل « ةيالولا حيتافمو ةيادهلا حابصم » (۲۹)

 : ۲۰۷:۱۱۴ لصوملا ؛ ۱ ناث ةرهاقلا : ۳
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 . ۷۸۷ هداز داماد : هداز رابح حرش (۳۰)

 . ٩۸٩-۹۸٩ هداز داماد : يراصح هرقل حرش (۳۱)

 ٠٠۹۸/ ةنس ىفوتملا يومحلا دمحم نب دمحأل ةيادهلا حتفب ةياردلا بابرأ فاحتإ » (5)

 . ٠١١١ تيراج ؛ ٦۲۴ ةيناميلسلا ؛ ۸٤١ ةيناثلا ةعبطلا ۷۳۸ يلوألا ةعبطلا « ليرب : ۷

 نيسحلا نب هللا دبع يبأل « بيرغلا نم ةيادهلا باتك هنمضت ام حرش يف بيبللا هيبنت » ()

 . ٤٦٥ راهوب : ۱٥۳۲ / ۹۳۹ ةنس هفنص « یلیرنلا رکب یبا نبا

 ) « )۳١ةيناميلسلا : يجورسلا ينغلا دبع نب دمحأل ةيادهلا حرشب ةياغلا ٥۴١ - ٥۴١ .

 ةنس ىفوتملا ينييارفسإلا هاشبرع نب دمحم نب ميهاربإ نيدلا ماصعل ةيشاح )١(

 . ۱۲ : ۱۰۸۲/۲ ةيفصآ : ٤

 . ٠١۹ « ۱۰۸۲ ةيفصآ : ةلود المل حرش (۴۲)

 . ۳٠۹ ةيفصآ : روفغلا دبعل حرش (۳۷)

 . ۱١۳:۱۸۸ لوا روپمار : يناينبلا قاحسإ نب نمحرلا دبع نيدلا ديمحل حرش (۳۸)

 . هسفن عضوملا : نوسروط نب يقابلا دبعل حرش (۳۹)

 )٤۰( یفوتملا ‹ میجن نبال حرش ٠١١۳/۹۷۰ : لوآ روپمار ۱۸۹ .

 )٤١( » ةنس یفوحملا ‹ هداز یلانحخل « ةيادهلا باتك نم بضغلا ىف ةااسر ۹۷۹/ ٠١۷۲ :

 ةلوق ۳٤۸/۱ .

 «يرامعلا فسوي نب يلول « نهرلا باتك نم ةيادهلا لئاسم ضعب ريسفت يف ةلاسر )٤۲( ١

 . ١/ ۳٤١ ةلوق : ٠١۸١ / ۹۸۸ ةنس اهفلأ

 مظنلا» ناونعب ۷٠۹ / ٠۳١۷ ةنس ىفوتملا « يلماهلا يلع نب ركب وبأ « ةيادهلا » مظنو

 - ٠٠۳۹ اتوج : ۱۳۵۹/۷٦۰ ةنس كلذ نم غرفو « « يدتقملا رخذو يدتهملا رد » وأ « روثنم ا

 لوأ ةرهاقلا ؛ ٩۲۷ لوأ سيراب ؛ ٥۷٥١( /۲ رظنا) ۲٤/۱ انایلدوب ؛ ۱۷۹۹ ندیل ؛ ۰

 « يدابعلا يلع نب ركب يبأل حرش ةموظنملا هذه ىلعو . ۱۹١١ : ۱۹۳ لوأ روپمار ؛ ۳

 سنوت ؛ ٠۳ /۳ لوأ ةرهاقلا : «مامتلا ردبو مالظلا جارس » ناونعب ١۳۹۷ /۸۰ ۰ ةنس ىفوتملا
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 ؛ )۱(/٠٦١۲ ۱۹ روپیکنب : ۷1/٩: ۲٤٦ دهشم ؛ ۲۰۹۷ : ۱۳۹/۲٤ ةنوتیزلا عماج

 . 1۷ ١ ىقنحلا هقفلا « ةيردنكسإإلا

 : « ةيادهلا » ثيداحأ جرخو

 ةيارلا بصن »: ناونعب ء١١١٠ / ۷١۲ ةنس ىفوتملا « يعليزلا ميهاربإ نب هللا دبع ()

 « ۲۸۳/۱ لو ةرهاقلا ؛ ۳۹۲ -۳۰۹ هداز داماد : « ةيادهلا ( ثيداحأ جيرخت يف وأ ) ثيداحأل

 : ۱٠٠۸/۲ ةيفصأ ؛ ١١/ ٤۷۳( قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملا ةلجم ) بلح ١/ ٩٦ ناث

 . ۱۳۰۱ ةنس ونکل يف عبطو ؛ ۱٣٥١ /(۱۹)۱ روپیکنب ؛ ۱۰۹٤ : ۱۸۸/۱ هنتاپ ؛ ٤

 ةنس ىفوتملا ينالقسعلا رجح نبال « ةيادهلا ثيداحأ جيرخت يف ةياردلا » : ناونعب صخلم هنمو

 ناث ( ٠١۲/١ عجار )۲۳۹/۱ لوا ةرهاققلا ؛ ۸١ : ٤ لوأ جر بس رطب : ۲

 عبطو ؛ ۱٣٥۱ /(۱۹)۱ روپیکنب : ۸۸۳ : ۸۷/۱ هنتاپ ؛ ۱۳۷ : ۸۲ لوا روپمار +۱

 . ۱۸۸۲ ةنس يلهد يف

 . ۲۸۳ لوأ ةرهاقلا ؛ ۲٠۱ عماج يني : « ةيادهلا

 ةعبرأو « ةيشاح ةرشع ينامثو « اًحرش نيرشعو ةينامث )٤٥٠۳( ترولآ ركذو

 . ثيداحّألل تابختنم ةثالثو ٠ تارصتخم

 ىفوتملا ىلامحلا دمحأ نب ىلعل « ةيادهلا تاراتخم ١ : ناونعب تابختنم « ةيادهلا » نمو

 ٥٦٤ عماج يني ؛ ۸٩۱ لوا سیراب : ٠١۲١ /۹۳۱ ةنس

 نب هللاديبع لوألا ةعيرشلا ردص (ةعيرشلا ناهرب وأ ) نيدلا ناهرب “ ةيادهلا » رصتخاو

 « ةيادهلا لئاسم يف ةياورلا ةياقو » : ناونعب ( عباسلا نرقلا نم ) يبوبحملا دمحم نب دومحم

 ناث جزبيل ؛ ٤٤۹١ نيلرب : ( حرش هنآ ىلع ًأطخ نايحألا ضعب يف هيلإ راشي رصتخم وهو)

 ندیل ؛ ٩۰٥ « ٦۱۸۷ لوا سیراب ؛ ۱۷۸۳ - ۱۷۸۲ انی ؛ ۱٤١ ۰ ۸۱ ندسرد ج ۸

 بتكلملا ؛ ١( ثلاث ) ٥۳۹١ يناطيربلا فحتملا ؛ ۲۸٠ ناث يناطيربلا فحتملا ؛ ١

 تیراج ؛ ۱۹۹ رتسشنام ؛ ۱۳۹۰ ثلاث جدربمک ؛ ۱٥١۱ - ۱۰ ۲۲۱ لوأ يدنهلا

 « ٩٤٥ عبار جربسرطب ؛ ۸٤٩ ةيناثلا ةعبطلا ؛ ٤۳۷ ىلوألا ةعبطلا « ليرب ؛ ٠-۱١۸۲

 ميلس ؛ ٤/ ۲۷۰ : ۲۲٥٤ - ۲٤٦۲ ةنوتيزلا عماج . سنوت ؛ ۹٩۰ لوا رئازجلا ؛ ۱۰۹۹ ٹلاث
۱۱ 



 لصوملا ؛ ٤۷١/١ ناث ةرهاقلا ؛ ٠۳١ ةيناميلسلا ؛ ٤٦۸ - ٤۷۲ اشاب ىلع لق ؛ ٤0۹ اغا

 ؛ ۱۰۹۹ : ۱۰۹/۱ هنتاپ ؛ ٤٨۸/۱ ةلوق ؛ ۳۲١ : ٩۳١ ناث « ۲٤۹ لوا روپمار ؛ ۸ ۲٢

 . ۱۹٥۳ /(۱) ۱۹ روپیکنب

 : ( ةياقولا» ىلع حورش

 ةنس يفوتملا يبوبحملا يناثلا ةعيرشلا ردص دوعسم نب هللا ديبع ديفحل حرش )١(

 ةينالألا ةعيمجملا ةبتكم ؛ ۲٠۷١-۲٠۷۲ نيلرب ؛ ٤10٤6۸ - ٤0٤6۹ نیلرب ۷

 جربلدياه ؛۱۷۷ نجنبوت ( ىرخأ تاطوطخم تركذ ثيح ) ۱۰۲ ٤ اتوج ؛ ۳۰٣۹ ةيقرشلا

 ؛ ۸٤۲ - ۸٤۳ ةيناشلا ةعبطلا « ٤۳۸ ىلوألا ةعبطلا « ليرب ؛ ١/ ۲۳١ . 41/٠١( ةلجم)

 ٠١١۷۷ ‹ ۲۲۱ لوأ يدنهلا بتكملا ؛ ٩۱۳ « ٦۱۸۸ « 1۳۳۸ « ٠٤١٦ - ۹۰۸ لوا سیراب

 ثلاث ناكيتاشلا ؛ ١۳١۳ - ۱۳۲۱ ثلاث جدربمک ؛ ۲۸۷ ناث يناطيربلا فحتملا ؛ - ٠١١١

 ۰-۱۱0 ثلاث ۰ ٩٤٥ عبار <« ۱۹ سماخ حربسرطب + 4 ۲۱٦۰۱۰۴

 - ٤/ ۱١۵١ : ۲۱٤۸ ةنوتيزلا عماج سنوت ؛٤۱٠۱۰ لو رئازجملا ؛ ۱۷٤٤ - ۱۷٤١ تیراج

 ؛ ۳۷١ « ٨۸ - ۳۷۵ اغآ میلس ؛ ۳۹۳ - ۳٦۲ /۱ ةلوق ؛ ١۳ - ٥٠١ ةيناميلسلا + ٠١

 ؛۳۰۲-۳۰۹ ۰ ۲۱۳ لوا روپمار ؛ ۲٠۰ - ۲۰۹ : ۸۰0 /هدهشم ؛ ۱۳۹ هللا ضیف

 ‹ ۱۸۸۸ يلهدب يناثلا مسقلا عبطو « ۱۸۸۳ « ۱۸۷۳ -۱۸۷۲ ونکلو « ۱۲۹۰ /۲ةیفصآ

 دبعل « قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا فشك » : شماه ىلع ) ۱١١۸ ةرهاققلاو < ۱۹۱۰٩ دنهلاو

 . ٠۱۸۸٩ يلهدب يونيجرأ رمق دمحمل تاظحالم عم ةمتاخلا تعبطو ( يناغفألا ميكحلا

۱۲ 



 : نيدلا ناه رب ققحملا ةمالعلا مامإلا وه ةيادهلا بحاص

 :(ةصالخلاو ةيادهلا يف ةدراولا ءامسألا » هباتك يف ءافولا يبأ نبا ظفاحلا لاق

 . مالسإلا خيشب بقلملا « يناغرفلا ليلحلا دبع ركب ىبأ نب ىلع نسحلا وبأ

 نب نسحلا نساحملا يبأ نيدلا ىيحم مامإلاك « مدقتلاو لضفلاب هرصع لهأ هل رقأ

 ةنس ناضمر رهش رشع سماخ نينثالا ةليل ناخ يضاق يفوتو « ناخ يضاقب فورعملا روصنم

 بحاص يباتعلا رمع نب دمحم نب دمحأ نيدلا نيز مامإلاو « ةئامسمخو نيعستو نيتنثا

 . ةئامسمخو نينامثو تس ةنس ىفوتو « تادايزلا

 : مهنم « ةعامج ىلع هقفتو

 e SU EN حيلا لا لرش لاب هل ازتخايو « هرکعفب

 . فرصني ركن اذإ :خيشلا لاقف «؟فرصني ال رمع :نيدلا مجن ال لاقف« فرصنا : هللا راج

 نيثالثو عبس ةنس ىلوألا ىدامج رشع يناث سيما ةليل يفوت اذه نيدلا مجنو

 نبا انخيش طخب هتيأر اذكه « ةئامعبرأو نيتسو نيتنثا ةنس هتدالوو « دنقرمسب ةئامسمخو

 ةمالع نينامث ىلعو « نينامثو عبس ةنس يفوت : رخآ عضوم يف هطخب هتيأرو « يبلحلا دعس

 رشنو « «ىهتنملا» هباتكل هفينصت دعب اميسالو « مهلك هل اونعذأو هنارقأو هخويش قافو .( ظ)

 ةيادهلا ىورو هب جرختو ًاًريثك هب عفتنا نمو « ريفغلا محلا هيلع هقفتو « هنعذخأو

 «دومحم نب دمحم نيدلا ردب مامإلا لاخ وه يردركلا ةمئألا سمش مامإللاو

 نيتنثا ةنس مرحملا نم عساتلا يف يفوت ةمئألا سمشو « « هداز رهاوح » : ب فورعم يردرکلاو
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 نيسمخو ىدحإ ةنس ةدعقلا يذ خلس يف نيدلا ردب مامأإلا يفوتو « ةئامتسو ٌنيعبرأو

 ۰ ةا

 «رابخألا يناعم» باتك عيمج ةيادهلا بحاص نع يردركلا ةمئألا نمش اضيأ ئؤزو

 يبأ هخيش نم هعامسب يراخبلا و« يذابالكلا قاحسإ يبأ نب دمحم ركب يبأ ظفاحلا مامإلل

 رصن وبأ انأ يدلبلا دمحأ نب دمحم ركب وبأ انأ < يفسنلا دمحأ نب دمحم نب رمع صفح

 انربخأ -بشخن يحاون نم ىراخب قيرط ىلع ةريبك ةيرق غرام يغريياملا يلع نب دمحأ

 . ركب وبأ فنصلملا

 ًأرقو « نيرخآ يف نيدلا ظفاح مامإلا يردركلا ةمئألا سمش نم باتكلا اذه عمسو

 ءايض مالسإلا خيش مامإلا ىلع ‹ يذمرتلا ىسيع يبأل « حيحصلا عماجلا » ةيادهلا بحاص

 هزاجأو ¢ نانيغرمب ينانيغرملا كرابملا نب دمحم نب قاحسإ نب دعسأ نب دعاص دمحم يبأ نيدلا

 نب قازرلا دبع نب زيزعلا دبع نب يلع نب نسحلا نساحملا وبأ نيدلا ريهظ مامإلا ىراخب نم هب
 . ينانيغرملا رصن يبأ

 ركب وبأ مامإلا ديسلا انأ « رمع نب زيزعلا دبع ةمألا جارس ةمئألا ناهرب مامإلا انآ : الاف

 وب انآ « يعازخلا دمحم نب دمحأ نب يلع مساقلا وبأ انأ ٠ يرفعجلا ةرديح نب يلع نب دمحم

 مامإلا لاق : لوقي يريرحلا ةمئألا سمش ةاضقلا يضاق ةمالعلا مامإلا انخيش تعمس

 مولع ةينامث فرعي ناك ةيادهلا بحاص نإ : ىلاعت هللا همحر - كلام نب نيدلا لامج

 « بهذملا قيقحت ىلعاهلامتشال « بتكلا نم مهيديأ يف ام ةيادهلاب سانلا كرتو

 تاحورشلاو يشاوحلا اهيلع اوعضوو اهب سانلا ىنتعاو ‹ ثحببلا قيقدتو

 هذهو «نون فلألا دعبو ةمجعملا نيغلا حتفو ءارلا نوكسو ءافلا حتفب « ناغرف )»و

 : نيعضوم ىلإ ةبسن

 . نوحيسو نوحيج ءارو < شاشلا ءارو ةيالو ىهو « ةناغرف : امهدحأ

 ضعبو « باسنألا يف هركذ اذك « سراف ىرق نم ةيرق « ناغرف ىلإ : يناشلاو

 دالب ريهاشم نم ةنيدم نانيغرمو « ميملا حتفب يهو ينانيغرملا ةيادهلا بحاص بسني باحصألا
 : هبتاك فرعأ ال طخب ةيادهلا نم يدنع ةخسن ىلع تيأر « اًضيأ يناعمسلا هركذ اذك « ةناغرف

٤ 



 .(هللا همحر ةئامسمخو نيعستو ثالث ةنس باتكلا اذهل فنصملا ىفوت)

 ٤٠١(« )مقرب «رايخألا مالعأ بئاتك ء(۲۸۳ /۲) ةداعسلا حاتفم )٤۲(« مجارتلا جات : يف هتمجرت ( ۱)

 ‹(۱۸١١)ةيهبلا دئاوفلا ء(۳۳١١ ء۳۲٦۱ ۰۹۹٩ /۲) نونظلا فشک )۱٤٥٩(« مقرب «ةينسلا تاقبطلا

 )۷٠۳/١(. نيفراعلا ةيده
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 ةيانبلا باتك

 امکو «يفنحلا بهذملل يفيلأتلا طبارتلا تاقلح نم ةقيثو ةقلح باتكلا اذه نأ ملعيل
 اذإ غلابأ ال « دقت نم رثكأ يف ةمألل نيدلا ظفح يف يبهذملا نتملا روط ةيمهأ تحضوأو قبس
 (ةيانبلا» انباتكو . اذه اننامز ىتح تافنصملل ةلبقو ءاملعلل اجهن لاز ام «يبهذملا نتملا» نإ تلق

 اهبيرغ حرش يف عرش مث « ةيادهلا نم هتدام لصأ ينيعلا نيدلا ردب دافأ دقو اذه

 . كلذ ريغو دهاوشلا ركذو « دقنلاو حيضوتلاب كلذ ىلع ىتأ مث « اهتابكرم لوصأو ‹«يوخللا

 . كلذ ريغو مهنم دحاولا نع تاياكحلا ددعتو « مهتياور هوجوو باحصألا لاوقأ ركذو

 يعليزلا ظفاحلا باتك ىلع هدامتعا حضاولا نم ناكو «لئاسملا ليلد ركذ ىلع ىتآ مث

 ديناسألا فذحك فرصتلا نم ءيشب باتكلا خلس دقف « ةيادهلا ثيداحأ جيرخت ةيارلا بصنا

 باتك يف ام ىلع ديزي ةراتف ةلدألا داريإ يف -هللا همحر- فلؤملا عسوت دقو اذه ‹ كلذ ريغو

 - هللا همحر - فلؤملا ةعاربل كلذب دهشيو نطاوملا نم ريثك ىف دافأ يذلا رمألا «ةيارلا بصن»

 ةيفنحلل ال ؛اًيموسوم اًقنصم» هلمع حبصأف اهباب يف عورفب ةلأسم لك متح مئ . ظفحلا نم هنکمقتو

 هيلع ىتأو كلذ دقنو «فالخلا ركذو اهتلدأ ىلع ىتأ ثيح ىرخألا بهاذملل لب بسحف

 . هللا همحر - دافأف ثحببلاب

 نم نکلو ‹ نايبلا انيلع نيع يذلا رمألا «ثيداحألا ىلع مكحلا يف اًريثك لهاست هنآ ديب

 . !!! اهلک هایاجس یجرت يذلا اذ



 )(۱) ةيانبلا بحاص

 :هبسنو همسا

 يباتنيعلا دومحم نب فسوي نب نيسح نب دمحأ نب ىسوم نب دمحأ نب دومحم وه

 . دمحم وبأو « ءانثلا وبأ : هتينك . ىفنحلا

 : هدلوم

 برد يف « ةئامعبسو نيتسو نيتنثا ةنس ناضمر رهش نم نيرشعلاو سداسلا يف دلو

 يف ذلو هنأ ركذف يؤاختسلا امأ يدرب يرغت نبا هذيملت كلذ ركذ امك ٤ بات يعن نیک

 : هترسأ

 ‹ نييضاق اناك هدجو هدلاوف ‹ حالصلاو نيدتلاو ملعلاب ةروهشم ةرسأ ينيعلا ةرسأو

 . نآرقلل اًئرقم ناك فسوي نب نيسح هدودج دحأو

 مث « اهب أشنو ه١۷۲ ةنس بلحب ىسوم نب دمحأ نيدلا باهش بقلملا هدلاو دلو دقو

 ةليل هيف سانلا ظعي « اهيف دجسملا ةمامإ اًصضيأ ىلوت امك اهءاضق يلوو بات نيع ىلإ لقتنا

 . نينثالا ةليلو ةعمحلا

 نم نيدراولا ءاملعلا ةصاخو ءابرغلا ىلإ نسحيو « ريخلا بحي اًملاص الجر ناكو

 مهمعطأ هدنع ماتيأ ةلمج ذخأ ۷۷۷ ماع ءالغ يفو ¢ دالوألاو لهألا نع نيعطقنملاو ¢ دالبلا

 . ةقئاضلا هذه نيملسملا نع هللا بهذ نأ ىلإ ىلاعت هلل ةبسح مهاقسو

 . قوتعم فسوي حلاص ذاتسألل « ثيدحلا ملع يف هرثأو ينيعلا نيدلا ردب » باتك نم فرصتب (1)

 لحارم ثالث دعبت « نيتاسبلاو هايملا ةريثك ةنيصح رخصلا يف ةبوقنم ةعلق اهلو ةريبك ةنسح ةدلب : بات نيع (۲)

 دقو يباتتيع اهيلإ ةبسنلاو . بلح لامعأ نم يهو بارخ نصح نآلا كولدو . كولدب فرعت تناك بلح نع

 . ينيعلا لاقيف ففخت

۱۷ 



 اهجوز ةسردمب تنفدو ه١١۸ ةنس لوألا عيبر يف ةافوتملا ريخ ا مأ نم ينيعلا جوزت دقو

 : هل تبحنأو ‹ ةرهاقلاب

 . ه ۸1۸ ةنس يفوت يذلا زيزعلا دبع

 . ه۸۲۲ ةنس رخآلا عيبر يف اًنوعطم تام يذلا نمحرلا دبعو

 ةسردمب اونفدو ه۸ ةنس نوعاط يف اوفوت دقو ةمطافو دمحأو يلعو ميهاربإو

 ينيعلا رصقلا دمحأ يباهشلا ريمألا هدلو ىلإ بسني « ميحرلا دبع همسا نبا هلو

 ةرهاقلاب روهشملا

 . اهيبأ ةسردمب تنفدو ۸٤٩ ةنس رفص يف تتام يتلا بنيز

 : ملعلل هبلطو هتأشن

 مركلا نآرقلا ظفح ىلإ هدلاو ههجو دقو <« حالصو ةنايدو ملع تيب يف ينيعلا ًأشن

 . رصعلا كلذ ءاملع ةداع ىلع ‹ رغصلا ذنم ملعلا بلطو

 يف ريظن هل نكي مل يذلا ينيوزقلا ميهاربإ نب دمحأ نب دومحم : ىلع هرضحأ ام لوأو

 . مالقألا ضعب هيلع بتكف « نينس عبس وحن كاذإ هرمع ناكو نسحلا طخل ا

 زعملا ىلع بلقل ارهظ صفح ةءارقب أرقف « بات نيع يف ميركلا نآرقلل هتءارق لوأو

 . ةيبطاشلا هيلع عمسو (۷۹۲) يفنحلا

 . هقفلا سابعلا ىبأ هدلاو ىلع ًارقو

 «زونكلا زمر» هيلع ًارقف « قطنملاو ةيبرعلاو فرصلا يف يعارلا دمحم سمشلا مزال مث

 حرش يمورلا بويأ ىعدي صخش ةءارقب هيلع عمسو « )1۳١( ىفوتملا يدمآلل ةمكحلا يف

 فيرصتلا يف «حاورألا حارم»و « )۷٦١( يناتحتلا يزارلا نيدلا بطقل“ راونألا علاطم»

 يف ةيفاشلا حرشو < اًضيأ يزارلا بطقلل قطنملا يف ةيسمشلا حرشو دوعسم نب يلع نب دمحأل

 )۷٤٦(. يدربراجلل فرصلا



 ردصل «حيقنتلا نتم ىلع حيضوتلا»و « )٥۳۸( يرشخمزلل وحنلا يف «لصفملا »أرق مث

 «« فاشكلا »هيلع أرق امك « )۷۹٤( يدادغبلا حلاص نب ليربج ىلع )۷٤۷( يبوبحملا ةعيرشلا

 . ينغاصلل قراشملا حرش ةياورب هزاجأو « ةيفنحلا هقف يف نيرحبلا عمجمو

 ءوضو « (۷۹۲) ريصقلا نيدلا ريخ ىلع )1٠١( يزرطملل وحنلا يف «حابصملا» ًارقو

 . ه (۷۷۷) - نيسلا مضب - يرامرسلا نونلا يذ ىلع )1۸٤( ينييارفسإلل حباصملا

 ‹ ةيفنحلا هقف يف «يرودقلا (۷۹۸) ينامكر تلا ليئارسإ نب نيسح نب ليئاكيم ىلع ًارقو

 . )1۹٤( يتاعاسلا نبال“ نيرحبلا عمجم)» هيلع عمس امك « تايفالخلا يف يفسنلل «ةموظنملا»و

 بهاذملا ىلع هقفلا يف « ةرخازلا راحبلا هفنصم يواهرلا نيدلا ماسح ىلع أرقو

 ‹ يبيطلل« نايبلاو يناعملا يف نايبتلا (۷۸۸) يرامرسلا صاخلا نب ىسيع ىلعو . ةعبرألا

 حاتفمو « ناقتإو ثحب ةءارق نيوارهزلا نتم اًضيأ هيلع أرقو « «فاشكلا »بلاغ هيلع عمسو

 . كلذ ريغو )1۲١( يكاكسلل مولعلا

 نع امهريغو ةيجارسلا ضئارفلاو يزعلا فيرصت ةئامعبسو نينامث ةنس يف ذخأو

 . )۸٠٥( یباتنیعلا دمحم نب دومحم

 . ءاضقلا يف هدلاو نع ةباينلا رشابو « مولعلا هذه يف عربو

 ةلحرلا ىلإ هحومط هعفد لب ملعلا نم هدلب خياشم ىلع هاقلت اب ينيعلا ردبلا فتكي مل

 ةرجهلل لوألا نرقلا ذنم ةصاخ مهنم نيثدحملاو ملعلا بالط ةداع يه هذهو « ملعلا بلط يف

 : لوقي ناكو « ةريثك دئاوف كلذ يف ىري هللا همحر يعفاشلا مامأإلا ناكو

 ابيرغ تومأ وأ يدارم لانأإ اهضرعودالبلا لوط يف برضآأس

 ابيرق عوجرلا ناك تملس نإو اهردهللف ىسفنتفلتنإف

 لجرو : مهنم دعو « دشر مهنم سنؤي ال ةعبرأ : لاق هنأ نيعم نب ىيحي نع يورو

 . ثیدحلا بلط يف لحري الو هدلب يف بتحب

 نع هذخأ ام ىوس « اهب هل ثدح امو اهليصافت نع اًئيش فرعن ال ينيعلا تالحرو

 .دالبلا كلت ءاملع

 ةنس اهيلإ لحرف هدلب ىلإ نادلبلا برقأ بلح ىلإ هتالحر ىلوأ نوكت نأ يعيبطلا نمو
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 ‹ ةيادهلا ضعب هيلع عمسو )۸٠۳( يطلملا ىسوم نب فسوي لامجلا ىلع اهب أرقف( ۷۸۳)

 . يفنحلا هقفلا يف يتكيسخ ألا حرشو

 . ةيجارسلا ضئارفلا ىلع هحرش يمورلا رديح نع ذخأو

 . ۷۸٤ اهيلت يتلا ةنسلا يف هدلاو يفوت ثيح هدلب ىلإ داع مث

 نيدلا ءالع نع ذخأف اتخك ىلإو « ينسهبلا نيدلا يلو نع ذخآف انسهب ىلإ لحر مث

 . ىفاشكلا نيدلا ردب نع ذخأف ةيطلم ىلإو « يواتخكلا

 ذخأ له رداصملا ركذت ملو قشمد لخدو جحف « جحلا ىلإ اهنم لحتراف هدلب ىلإ داع مث
 ر ال مآ اهئاملع نع

 ةرايزل مدق يذلا )۷۹١( يماريسلا نيدلا ءالع اهيف يقف ۷۸۸ ةنس سدقملا تيب راز مث
 : لوقي « يماريسلا هخيش عم هل لصح امعانثدحي ينيعلا ردبلا كرتنو . فيرشلا سدقلا

 تنكو هب تعمتجاف « ةرايزلل سدقلا ىلإ انأ تمدق سدقلا ىلإ - ءالعلا يأ - لصو املف»

 اًملع سانلا لضفأ هتدجوف هب تعمتجاف ميظع قايتشا هنم يبلق يفو هرأ ملو « خيشلاب عمسأ

 ملو هتمدخ يف ةيرصملا رايدلا ىلإ بهذأ نأ ةفينملا هتبحص ينتعدو املحو ةاقلم سانلا نسحأو
 اذه تيأر املف ‹ نطولا ىلإ عوجرلاو ةرايزلا ليمكت يرطاخ يف ناك لب « يلابب كلذ نكي

 . «مايأ ةرشع سدقلا يف انتماقإ دعب ةيرصملا رايدلا ىلإ هعم تهجوتو لهألاو نطولا تكرت

 لوقي كلذ يفو « اًمداخ اهب هررقو ةيقوقربلا ةيرهاظلا ةسردملاب الزنو ةرهاقلا امدقف

 يف لبقا : يل لاقو خيشلا ينبلط - ۷۸۸ يأ - ةنسلا هذه نم ناضمر لوأ ناك امل مث » : ينيعلا

 دنعاذه ناك نإ :لاقف ؟ يب قيليال مسالا اذه : تلقف « اهمادخ مداخ ةفيظو ةسردملا هذه

 كلذ دنعف « ثيدحلا نم هيف يلام لك يف اهيف ثدحت « ينع بئانلا ةباثب يدنع تنأف سانلا

 ًراهنو اليل يلمتلاو « هدئاوف نم باستكالا ىلإ رظنلل اغإو « ىنعملا اذه ىلإ رظنلل ال ‹ اهتلبق

 . (هدئاوعو هتبحص نم

 ىلإ حيضوتلا حرش يف حيولتلا نمو « فاشكلا لوأ نم ةعطقو « ةيادهلا رثكأ هنع ذخأف

 همولعو ثيدحلا ينيعلا ردبلا ذخأ « اهئاملع ىقتلمو كيلامملا ةلود ةمصاع ةرهاقلا يفو

 همولعو ثيدحلا دعب لمشت مل ۷۸٩ ةنسلا هذه ىلإ هتفاقثو ‹ اهیثدحم رابک نع
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 . )۸٠۹( یکرتلا صاخ نب دمحأ نع هقفلا ذخأف

 ينيقلبلا نيدلا جارس هفلؤم نع ثيدحلا ملع يف «حالطصالا نساحم »بلاغ ذخأو

 . ةيادهلا ئراق جارسلا ةءارقب ۷۸۹ ةنس دودح يف ةديدع سلاجم يف )۸٠٥(

 دمحم سمشلا ةءارقب (۷۹۳) ينالقسعلا حتفلا يبأ ىلع تاءارقلا يف ةيبطاشلا عمسو

 . يتيتارزلا يلع نبا

 ةءارقبو « ديعلا قيقد نبال مال إلاو « ملسم حيحص )۸٠7( يقارعلا نيزلا ىلعو

 . يراخبلا هيلع عمس لبجلا ةعلقب ينومشألا باهشلا

 دنسم كلذك يئاسنلا الخ ام ةتسلا بتكلا )۸٠۹( يوجدلا نيدلا يقت ىلع عمسو

 عبرأ ةنس هيلع هعامسو هتءارق ءاهتنا ناكو ديمح نب دبع دنسمو يمرادلاو دمحأ مامإلا

 . ةئامنامثو

 عيمجب هزاجأو )۸۲١( كيوكلا نبا ىلع هرخآ ىلإ هلوأ نم ضايع يضاقلل افشلا ًارقو

 ‹ اًضيأ ةئانامثو عست ةنس نابعش يف كلذ ناكو هخیاشم نم هل زیجأ امو هتاعومسمو هتایورم

 . يثراحلل ةفينح يبأ دنسم نم سماخلا ءزجل ا هيلع أرق امك

 نتسلاو ء(۸۲۷) يوفلا نيدلا رون نع ةئامنامثو نامث ةنس ىف ىنطقرادلا ننس ذخأو

 . اهيلت يتلا ةنسلا يف « كلام نبال ليهستلاو « يئاسنلل ىربكلا

(A9) . 

 . يمثيهلا

 كشكلا نب مجنلا ىلع ًأرقف ۷۹٤ ةنس لوألا عيبر يف قشمد لحد ةدملا هذه ءانثأ يفو

 يتلا ةنحملا دعب كلذو قشمدب ةيرونلا ةسردملاب يراخبلا حيحص لوأ نم اًضعب (۷۹۹) يفنحلا

 . دعب اميف اهركذأس ىتلاو ةرهاقلا ىف هل تلصح

 ةدمع هباتك ةمدقم يف اهيلإ وه راشأ « اهليصافت نع اًئيش فرعن ال ىرخأ ةلحر ينيعللو

 ةيدمحألا ةرجهلا نم ةئاغامثلا لبق ةيدنلا ةيلامشلا دالبلا ىلإ تلحر امل ينإ مث » : لاقف يراقلا
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 ترفظ « بابلألا يوذ دنع هلضف رشنل - يراخبلا دصقي - باتكلا اذه يرافسأ يف اًبحصتسم

 نم هيف ام جارختساب قلعت امن رهاوزلا ءیلآلاک دئاوفو رداونلا بئارخب انخیاشم ضعب نم كانه

 .زومرلا نم هيفام فاشكتساو زونكلا

 ٠٦۲ ىفوحملا يونوقلا نيدلا لالج ربق راز هنأ ىنرملا عانقلا فشك هباتك يف اًضيأ ركذو

 . مورلا دالبب ةينوق ةنيدمب

 يف هرصع ءاملع نع هاقلت امو ينيعلا ردبلا تالحر نم هعمجأ نأ تعطتسا ام اذه

 زيجأو اهيف عرب ىتح هرصع ةفاقثب ملأ دق ردبلا نأ ىرتاهيفو « مولعلاو نونفلا فلتخم

 . اهتیاورب

 اولمحتو باعصلا ارقال نيذلا لئاوألا ملعلا بالط ةريسك هتالحر يف هتريس تناكو

 هلزع دعب نحتما دق ردبلا نأ ىلإ انيديأ نيب يتلا رداصملا تراشأ دقو « كلذ ليبس يف دئادشلا

 خيش هيف عفش ىتح « ءاهقفلا ضعب نم دسح ببسب ةيقوقربلا ةسردملاب ةمدخلا ةفيظو نم
 ركذ نأ دعب لاقف ‹ ليصفتلا نم ءيشب ةنحملا اذه ركذ ينيعلا دروأ دقو « ينيقلبلا مالسإلا

 : ةيقوقربلا يف امداخ هنييعت

 هللا همحر خيشلا يفوت نأ ىلإ لاعفأ حصأو لاونم نسحأ ىلع ةفيظولا هذه ترشابف »

 سكر ج ينعنمف اهنم جورخلا تدصق خيشلا يفوت املف EE (۷۹۰) يماريسلا ءالعلا دصقي

 رادقم اهرومأ ترشابف « رايخلا كلف ديدجملا خيشلا لزن اذإ : يل لاقو هللا همحر يليلخلا

 » ماثللا نم ةمدخلا ضعب ىلع كلذ بعصف - يماريسلا ناكم سيردتلا يف يأ - نيرهش

 ينبلطف ‹ هنيبو ينيب يذلا ةدوملا لبح اوعطق ىتح ‹« ىليلخلا دنع ءايشألا لعفب اولغتشاو
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 ترج ةداعلا نأل « الف ةنيدملا نم جورخلا امأو « اذه لبق اهنع بغر دق اذه نأ ىلع « سنلا

 لهأ نودعبت متنأو « دئاوفلا باستكاو ملعلا رشنل ةعساشلا دالبلا نم ءاملعلا نوبلجي كولملا نأ

 . « لطابلا لطبيو

 ايندلا نأب ركذو قئاقدلا زنك ىلع هحرش ةمدقم يف ةنحملا هذه ىلإ اًضيأ ينيعلا راشأ دقو

 : لوقي كلذ عمو ايندلا هيلع تملظأف هئادعأ ربكأك هباحصأ زعأ راصو اهبحرب هيلع تقاض

۲۲ 



 .«ضام الو ذفان ريغ لاقلاو ليقلاب سانلا ضوخف « ضار انآف ايضرم هللا دنع تنك نإ ينإف»

 ‹ وجلااذه لثم يف ةرهاقلاب ةماقإلا يف رارمتسالا ردبلا عطتسي مل ةثداحلا كلت دعب

 . باتنیع ىلإ داع مث اریسی ثکمف

 كلذب دارأ دقف « اهنم هجورخ دعب ةرهاقلا ىلإ ةدوعلا مدع ينيعلا ردبلا ةين يف نكي مل
 وجلا نكلو « ةرهاقلا يف هاناع ام دعب يسفنلا حايترالا كلذ يف دشنو ‹ ناطوألاو لهألا ةرايز

 .ةرهاقلا ىلإ عوجرلاب لجعف « اهيف اًريثك ةماقإلا ىلع هدعاسي مل باتنيع يف

 هخيرات يف هسفن ينيعلا هركذ اغإو « هل مجرتو ينيعلل خرأ نم هركذي مل كلذ يف ببسلا

 .مهظعيو عمجلا مايأ ساتلا ركذي ذأ هدلب ىلإ داع ا هنإف
 هعم عمجو « نايصعلا رهظأو قوقرب ةنطلس ىلع يفرشألا شاطنم راث ۷۹۲ ةنس يفو

 ‹ رارفلا ىلع ةنيدملا يف دوعقلا راتخاف « اهب ينيعلا ناكو باتنيع اورصاحو « كيلامملا ضعب

 ‹ ةعلقلا ىلإ دوعصلا وأ « ىرخأ ةنيدم ىلإ ةنيدملا كرتو جورخل اب هئاقدصأ ضعب هيلإ راشأف
 ىلعو هئادعأ ىلع وعديو « قوقرب رهاظلا ناطلسلل وعديو عمجلا ماي سانلا ركذي ناك هنأل

 هنأو « نالف الول كل نوعيطي اوناك باتنيع لهأ نإ : هل ليقو ‹« كلذ شاطنم غلبف « شاطنم

 هدعوتف . مهئامد كفس حابي نيذلا نيدسفملا ةاصعلا نم هنإ : لوقيو كيلع وعدي موي لك

 ةعلقلا ىلإ عولطلا راتخاف « ةدلبلاب اوطاحأ دونجلا نأل جورخلا عطتسي ملف « لتقلاب شاطنم

 دونحلا تلصو مث « ةعلقلا رصاحو « ليعافألا اهلهأب لعفو شاطنم ديب باتنيع تطقسو

 ‹ ناكسلا نم ةعلقلاب مصتعا نم ىلع بركلا جرفناف « شاطنم رفف « باتنيع برق ةيناطلسلا

 اهنم لحر مث بلح ىلإ دمحأ هيخأ عم ةعلقلا نم ردبلا جرخ كلذ دعبو ۷۹۳ ةنس يف كلذو

 .رصم ىلإ

 : ينيعلا اهدلقت يتلا فئاظولا

 اًمزالم اهب ماقأف ةليضفلا روهشم اريقف « ةلقلا ةياغ يف وهو ةرهاقلا ىلإ ينيعلا داع

 يرغتو هلبق راداودلا ياطملق ريمألاو ضوع نب مكج ريمألا لثم رباكألل ددرتو لاغتشالل

 اوعسف « ةئاغامثو ىدحإ ةنس لاوش يف قوقرب رهاظلا كلملا يفوت ىتح مهريغو يمدرقلا ىدرب

 لوأ هذهو يزيرقملا نيدلا يقت نع اًضوع ةجحلا يذ عباس يف اهيلوف ةرهاقلا ةبسح يف هل

 . اهل هتیالو
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 هتايح نع ملكتنس ردبلا اهدلقت يتلا ةيمسرلا فئاظولا ىلع مالكلا يف عورشلا لبقو
 :ةيلغتلا

 ةفاضإ « سيردتلاو فينصتلاو عمجلل اًمزالم ةرهاقلا يف هرمع ةيقب ينيعلا ردبلا ماقأ

 . سابحألا رظن وأ ءاضقلا وأ ةبسحلا نم ةلودلا فئاظو نم هيلإ دهعي ام ىلإ

 نأ ىلإ اهب سردي لظو ۸1۹١ ةنس تحتتفا ام لوأ ثيدحلا ةيديؤملا ةسردملاب سردف

 ديبع نب دومحم ردبلل ةدم دعب هنع بغر مث « هقفلا ةيدومحملا ةسردملاب سردو ۸٥٥ ماع يفوت

 ۸۷١. ىفوتملا ىليبدرألا هللا

 لالخ نم ردبلا اهسردي ناك ىتلا ةيملعلا داوملا ضعب ءامسأ صلختسن نأ نكييو

 . اعامس وأ ةءارق هيلع اوذملتت نم ضعبل انتسارد

 مولع يف سرد امك يراخبلا حرشو »¢ حيباصملاو اًملسمو يراخبلا ثيدحلا يف سردف

 . ثيدحلا

 . اًضيأ هل ىرغصلاو ىربكلا دهاوشلا حرش وحنلا يفو

 يزعلا فيرصت فرصلا يفو

 . يريرحلل تاماقملا ىلع هبتك ام بدألا يفو

 اًضيأ خيراتلا يف سردو

 . هزاجتسا نمم نيرخآ زاجأ امك ملعلا بالط نم ددع هيلع ضرع دقو

 ةاضقلا ءاضقو « سابحألا رظنو « ةبسحلا ىنيعلا ردبلا اهنم دلقتف « ةلودلا فئاظو امأ

 . ةيسيئر ةينيد بصانم ةئالث يهو

 يهو ةبسحلا نع لاقف ىشعألا حبص هباتك يف يدنشقلقلا بصانملا هذه فرع دقو

 شياعملا ىلع ثدحتلاو يهنلاو رمألا يف ثدحتلا اهعوضومو « نأشلا ةعيفر ةليلج ةفيظو

 ت « هتعانصو هتشيعم يف حالصلا قيرط نع جراخلا دي ىلع ذخألاو عئانصلاو

 اهبحاص نأ اهعوضومو « رادقملا ةيلاع ةفيظو يهو » : لاق سابحألا رظن ةفيظو نعو
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 نم كلذل ةدرفملا نيضرألا نم سرادملاو اياوزلاو طبرلاو دجاسملاو عماوجلا قزر يف ثدحتي

 هذه لصأو « نينيعم سانأل ةقدصلاو ربلا ليبس ىلع وه امو « ةصاخ ةيرصلملا رايدلا ىحاون

 ‹ نادلبلا نم حاون يف لام لا تيب نم ضارأ ىرتشا هللا همحر دعس نب ثيللا نأ : ةفيظولا

 يف فاقوألا ةرازو ةلزنمب يهو . (سابخالا نارد الا و ولا ةو لغاتو

 . انرصع

 ذيفنتو ةيعرشلا ماكحألا يف ثدحتلا اهعوضومو » : ةاضقلا ءاضق ةفيظو نع لاقو

 رسع اميف ثدحتلل باونلا بصنو « موصخلا نيب لصفلاو ةيعرشلا رماوألاب مايقلاو اهاياضق

 . « ةبتر اهلجأو اردق اهالعأو ةينيدلا فئاظولا عفرأ نم يهو « هسفنب هترشابم هيلع

 ةطساوب متي ناك ام اريشكف ةلودلا يف اهريغو ةليلحلا فئاظولا هذه دلقت ةعيبط نع امأ

 نيبستحمو ةاضق ءامسأ ىلع فقي رصعلا كلذل مجارتلا بتك علاطي نمو « لامل اب ةوشرلا

 : لاثملا ليبس ىلع ركذأو « لاملا نم ردق لذب ءاقل اهيلإ اوعس فئاظولا نم اهريغو

 هضرتقا لاب رهاظلا ةلود رخاوأ يف قشمد ءاضق يف ررق )۸٠٤( يملسألا نيدلا ليصأ

 . هتریس دمحت ملف ًالیلق هرشابف

 عم راداودلا سربيب ةطساوب ةوشرلاب ارارم ةرهاقلا ةبسح يلو )۸٠١( يلذاشلا دمحمو

 . ملعلا نع اًيرع هنوك

 الام هيلع لذبو٩۷۹ ةنس قشمدب شيجلا رظن يلو )۸١١( يئانخألا نيدلا سمشو

 رک

 ءاضق يلو )۸٦١( يصمحل ا نباب فورعملا يشرقلا جارسلا نسحلا نب ىسوم نب رمعو

 . رانيد فالآ ةعبرأب ۸۳۸ ةنس قشمد

 ٤ اهءاضق هال وف ماشلا بئان زورونل لذب صاصقلا نب نيدلا دامعو

 فلا ةئاب هدلاو نع اًصضوع رصم رس يف رقتسا رهزم نب نيدلا ردب نب نيدلا لالجو

 : ةنس ةرشع سمح وحن هرمع ييص وهو رانيد

 امأو » :۸۲۳ ةنس ثداوح ىف نادبألاو سوفنلا ةهزن باتك نم صنلا اذه كيلإو

 بحاص : ناطلسلا لاقف « ةلطابلا ديعاوملاو اشرلاب نوعاسلا ىعس ترغش امل اهنإف ةبسحلا
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 تلصو تناك هتقاطب نإف ينيعلا نيدلا ردب يضاقلا هب دارأو - رضحي بيرق نع ةفيظولا

 هدنع نم ىلإ راشأف « ادج هيلع بعص كلذ يزرابلا نبا عمس املف - نامرق دالب نم هروضحب

 نب ميهاربإل سانلا ضعب كلذب ربخأف « هيلوي ىتح ةفيظولا هذه يف ادجم اًيعاس هل اورظني نأ

 رانيد يتئام هل مدقو يزرابلا نبا دنع نم ىعسو ماقف ةبسحلا يف عسا : هل لاقو « يدنجلا ماسح

 هل لاقف هببسب ناطلسلا دنع يزرابلا نبا دهتجاف « رانيد فلألا ةلمكتب ناطلسلل هطخ بتكو

 جاتحي اذه « دنوخ اي :لاقف « ينيعلا نيدلا ردب يضاقلل ةفيظولا هذه تنيع انآ : ناطلسلا

 ناطلسلا تكسف « هيلون كلذف اًمايأ ماقأو حارتسا اذإف ةقشملاو بعتلا نم ةليوط ةحارتسا

 رهش نم نيرشعلا « سيمخلا دعب هيلع علخو روكذملا ىلوف ةيلوتلاب بهذلاب عمس امل ًص وصخ
 . ؟بجر

 ءاضقلا ىلوت هنأ عم ةوشرلاب بصانملا نم بصنم ىلإ ىعس هنأ دري ملف ينيعلا امأ

 دحاو نآ يف عمتجت ملو « ةرم نم رثكأ اهنع لزعو « ةرم نم رثكأ سابحألا رظنو ةبسحلاو

 .هلبق دحل

 ملعو ةنايد تيب يف ىبرت يذلا وهو هقلخو هنيد هاضري ال ام لذہب اهيلإ ىعسي فيكو

 ةعاسلا طارش نم الإ كاذ امو « مالسإلا يف ةملث هذهو » : ةوشرلا يف لئاقلا وهو « حالصو

 . « ةينيدلا رومألا يف ةاشرلا عرشلا بحاص نعل دقو

 نباو يزيرقملاك نيرصاعملا نم هوسفانم همذ نع تكس امل لذہب اهادحإ ىلإ ىعس ولو

 . هتلزنم نم طحلاو هيلع نعطلل الخدم كلذ نم اودجولو رجح

 دعب اهنع لزع مث « رمامك يزيرقملا نع اًصضوع ۸٠١ ةنس ةبسحلل هتيالو لوأ تناكو

 . ۸٤۷ ةنس رفص ىف اهنع لزعو ۸٤٦ ةنس اهل هتيالو رخآو « رهش

 ةنس اهيلإ ديعأ مث ماعلا سفن يف اهنع فرصو ٤ ۸٠١ ةنس اهيلو ام لوأف سابحألا رظن ام

 . ۸٥۳ ةنس ىلإ هدیب تیقبو ۹

 نأ ىلإ ۸۳۷ ةنس ةيناثلاو ۸۳۳ ةنس ىلإ ۸۲۹ ةنس ىلوألا نيترم هالوتف ءاضقلا امأ

 . ۸٤۲ ةنس اهنع فرص

 . كلذ نيبي لودجلا اذه تعضو ةبسحلل هتيالو راركتل ارظنو

 . ةبسحلا نع هلزعو هتیالو خیراوت نبی لودج اذهو
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 رثكأف « ًاليوط رمتست مل اهراركت مغر ةبسحلا يف هتماقإ ةدم نأ انل نيبتي لودجلا اذه نم

 ةجملا يذ لوأ

 مرحلا نم يناثلا

 رخاآلا عيبر ٤

 ةرخالا یدامج ١

 رخاآلا عيبر “٠
 ةرحخاألا ىدامج۷

 . يزيرقملا نع اًصضوع ةرهاقلا ةبسح يف رقتسا
 . يدبنطلا نيدلا لالجب اهنع فرص

 .يدبنطلا نعاضوع هيلإ تديعأ
 :یردر جلل تد عاق لف

 . يسناجبلا نبا نعاّضوعاهيلإ ديعأ
 يسا چ لا ناب اع فرص

I as 

 . يمجعلا نب نيدلا ردص نع اًضوع اهيلإ ديعأ
 . ينامششلا لانيإب اهنع فرص

 . ينامششلا لانيإ نعاًضوع هيلإديعأ
 . هللا رصن نب نيدلا ردب اهيلوف اهنع هسفن لزع

 .يناسارحلاراي يلعباهنع لزع
 . يناسارخلاراي يلع نعاًضوعاهيلإ ديعأ

 . يناسارحلاراي يلعباهنع لزع

 . ۸۲۹ -۸۲۵ نیب ام ةرتفلا نم تناک اهلوطأو ةنس نم رثكأ رمتست مل اهل هتیالو

 . عاطقنا نود ةنس نيثالثو عبرأ ةدم اهل ارشابم رمتساف سابحألا رظن امأ

 عبس وحن ةيناشلاو تاونس عبرأ وحن ىلوألا نيترم ةاضقلا يضاق بصنم ىلوتو

 . تاونس

 يتلا ةفيظولا هذه ةعيبط ىلإ دوعي اهيلإ هتداعإو ةبسحلا نع هلزع راركت يف ببسلا لعلو
 هذه بحاص ناك كلذلو « مهاذآ نم ناسنإ ملسي املقو « مهلكاشمو سانلا شياعمب قلعتت

 نأ امإو « ةماعلا ءاضرإلل امإ لزعيف « اهيف هتيالو ةدم لوطت ال - طقف ينيعلا سيلو - ةفيظولا

 نامزلا نم ةبقحلا كلت خيرات بتك يف رظني نمو . لکاشملل اًبانتجا اهنع هتبغرل وه هسفن لزعي

 . كلذ قادصم دجي

 ةريس ىلع انعلطت اهنإف اهركذ نم صانم ال ةبسحلا هيلوت لالخ ثداوح تلصح دقو

 . هلمع لالخ ينيعلا
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 اهالوت امنيح ةوفج امهنيب تلصح دق تناكو يزيرقملاب ۸٠۲ ماع هلزع ةصق : ىلوألا

 . ۸٠١ ماع هنع اًضوع ينيعلا

 رمغلا ءابنإ يف رجح نباو « ۹۹٩4 /۳ /۳ كولسلا يف يزيرقملا اهيلإ راش ةثداحلا هذه

 كلذو هسفنب هسفن لزع هنإ لاقف « ةلصفم ةثداحلا هذه ىور ينيعلا نكلو « ةرباع ةراشإ ۲١

 نمو شمتيأ تادوجوم عيمج ىلع طاتحا ةيراداودلا يف رقتسا امل راداودلا نودوس » : نأل

 « لوف بدرإ فلأو « صمح بدرإ فلأو « حمق بدرإ فالآ ةتس هتنوش يف هل دجو ام ةلمج

 حمقلا اذه عب :لاقو روكذملا ينبلطف : لاق « اًمهرد١ يواسي كاذإ حمقلا بدرإ رعس ناكو

 نم ةربخلا بابرأ نم رعسلا عطقب عابي نأ كلذ يف ةداعلا : هل تلقف « اًمهرد نيعبسب بدرإ لك

 هتيأر املف « روجلاو عمطلا ةعيبط هيلع تبلغو « طبتخا كلذ عمس املف ةرسامسلاو نيناحطلا

 ةيؤر نعآدعبو < هملظ نم صالخلل اًبلط لاق ام قفو هل تبجأ هلوسرو هللا ىلإ عجري ال

 ربكأو « يباحصأ زعأ نم يضوعلا مكج ريمألا ىلإ تئجو « هدنع نم تجرخف «ههجو
 لجأل رشابأ ال ىتح ةفيظولا تكرت ينأب يسفن ىلع هتدهشأو « ىرج ام هل تیکحف « يذالم

 مل هنكلو « بضغلا هب دازو قنحلا هذخأ كلذ روكذملا غلب الو « ةفيخسلا رومألا نودو « ءوسلا

 نم بلطي عرش مث « مكح اميف عوقولا نع اديعب « مكج نم ةيامح يف تنك ذإ « يب رفظي
 ‹ فيفع نم الو لطربم نم ال ادحأ دجي ملف « فيخسلا هدارم ذافنإ لجأل ةفيظولا يف هيلوي

 يذلا يزيرقملا نيدلا يقت ىرغأ «قيرطلا عطقب ةداع هل نمم ةبسحلا باون نم ادحأ نأ ريغ

 .«اهالوتف رومألا هذه يلوت يف هعقوأف ًالوأ ةفيظولا هنم تذخآأ

 ىضري الو ملظلا رشابي ال نأ ةبسحلل هتيالو لوأ يف ينيعلل فرشم فقوماذهف
 . هسفن لزعف « مهب ةفأر سانلا ىلع رعسلا ةفعاضمب

 . اهيف هتبغر مدع عم ۸1۹ ماع ةبسحلا هيلوت ببس يف : ةيناثلا

 ةبسحلا ىلوتي نأ هنم بلط ناطلسلا نأ ينيعلا ركذ نأ دعب ۳۲ /۲۸ نامحجملا دقع يف ءاج

 ا ق ا و ھاو ا ا لاف

 ‹ بستحملا ىلإ الإ اهراعسأو عئاضبلا رومأ نوبسني ال اهقوسو اهماوع اًصوصخ ةنيدملا

 بجأ : يل نولوقي نورضاحلا عرش مث « كرهظ انأو مهلا لمحت ال : يل لاقف « زبخل ا اًصوصخ

 يفو « ةلاحلا هذه ىلع سلجملا ضفناف « كلأس ال كراتخا هنأ الول هنإف « ناطلسلا انالوم مالك

 ىلع دحاو فيغر لجأل نولتاقتي سانلا نإف تقولا ةبوعصل « ىلوتي ال نأ هرطسمرطاحخ
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 .«نارفألا

 اهيف بكارم ةدع تءاجف ‹ بصنم ا ىلوت بلطلا رركو ناطلسلا هيلع حلأ نأ دعبو

 اًصيرح هتيلوت يف ناك دقو « لالغلا رعس طحناو « اولءافتو كلذب سانلا رشبتساف ‹ حمقلا

 يضم دعب ينيعلا لزع « سانلا نع جرفو ةمزألا تلحنا نأ امف « مهئاضرإو سانلا ةمدخ ىلع

 : لوقي كلذ يفو اًريبك الأ كلذل ملأتف ‹ هتيلوت نم نيرهش وحن

 ينأ ةهج نم نكلو لزعلا ةهج نمال هللاو « ديدش رهقو « ميظع ملأ يل لصحف

 رحبلا يف بكارملا يف مانأ تنكو < اريثك اًبصنو « اديدش ابعت ةفيظولا ىف ىتماقإ ةدم تيساق

 اذه لشم ىلوت « لاحلا تنسحو « تقولا باط امدنعف اًراهنو ًاليل بوكرلا عطقأ نكأ ملو

 اهمدعو يدنع ةفيظولاف الإو ينرهقأو ينملآ يذلا كلذف « ينع اًضوع يشترملاو يشارلا لهاجل ا

 . ( ءاوس

 يذ نم عباسلا يف هنأ يهو « اهركذ نع ىنيعلا ضرعأ ىتلاو : ةثلاثلا ةثداحلا ركذأو

 امدنعف <« هترثكو حمقلا صخر عم الغو قاوسألا يف هدوجو ردنو زبخلا لق ۸۲۸ ماع ةجحلا

 تداك ىتح ةيضقلا تعستاو « هومجرو ةماعلا هيلع تراث ةعلقلا ىلإ ارئاس هراد نم ردبلا جرخ

 نم زبخلا مدعف « اوبرضف مهنم ةعامج ىلع ضبقو « بستحملا عم ناطلسلا فقوف « ةنتف نوكت

 . زبخلا رثكو لاحلا عجارت مث تيناوحلا

 هريغ نع ادرفنم رجح نبا كلذ ركذ امك ىنيعلا نم لامهإ ضعب كلذ ببس نوكي دقو

 . يأرلااذه يوقي امم ةثداحلا هذه ركذ نع ىنيعلا ضارعإ نإو « ةثداحلا ركذ نم

 اًبلاغ هتعاضب ذخأ هب مسري ام فلاخ نمف « لاملاب رزعي ةبسحلل هترشابم لالخ ناكو

 . هنع روهشملا وه اذهو راجتلل عدر كلذ يفو . ءارقفلاو سيباحملل نجسلا ىلإ اهب لسرأو

 الو هنولعفي اميف مهيلع رجح ال هنأك ىتح ةعابلل نيلي ناك ينيعلا نأ يزيرقملا ركذ دقو

 .نامثآالا نم هب مهعئاضب اوعيبي ام

 نأو ةصاخ امهنيب تناك يتلا ةوفجلا ببسب يزيرقملا ةداهش لبقن نأ انه عيطتسن الو

 هنإ لب « لبق هتركذ ام اركذ عوضوملا يف لخد ىندأ امهل سيلو يفنحلا سايإ نباو يواخسلا

 : يفاصلا لهنملا يف يدرب يرغت نبا هذيملت ركذف « ءاضقلا ةفيظول ةبسنلاب امأ
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 . « هب هتيصوصحخو كلملا نم هبرقل « ةدئاز ةمظعو « ةرفاو ةمرحب اهرشاب هنإ »

 ةينوخيشلا روغش ردق امل هنإ :٠ لاقف ةرم لوأل ءاضقلا هيلوت ةصق يواخسلا ركذ دقو

 ىلإ اًفاضم هيف ينهفتلا نيدلا نيز يضاقلا ىعسو هتافوب ةيادهلا ئراق جارسلا بهذملا خيش نع

 رمضأف « ةعلخلا.سبلل دوعصلا ىلع تابو كلذل بيجأف « اهلهأ هعم بصعتو « ءاضقلا

 كتمامع ًادغ ربك نأ : ةليللا كلت ىف ردبلل لاقو « ردبلل هنم ءاضقلا ذخأ هسفن يف ناطلسلا

 .«روكذملا نع اًضوع ةيفنحلا ءاضق هالوف لعفف ءىشب هل حصفي نأ ريغ نم « ةركب رضحاو

 عم مءالتي ال ءاضقلاو ةينوخيشلا ةخيشم عامتجا نأل « ةينوخيشلا يف ينهفتلا رقتساو

 . فقاولا طرش

 نأ يابسرب فرشألا ناطلسلا نم بلطي كنلروميت نب خر هاش لسرأ ه۸۳۸ ماع يفو

 لادجلا لاط املف « رمألااذه ةعبرألا ةاضقلا عم ناطلسلا ثحبف « كلذ رذن هنأل ةبعكلا وسكي

 نوكي نمل الإ زوجي ال كلذ نأب رجح نبا باجأو دقعني ال هرذن نأب : ينيعلا باجأ « مهنيب

 راصو . ينيعلا ردبلا باوج ىلع سلجملا ضفناو كلذ يف مالكلا لاطو « نيمرحلا ىلع اًرظان

 .(ةوسكلا نم خر هاش عنم يف ةحودنم ينيعلل » : لوقي ناطلسلا

 . يابسرب فرشألا دنع ةصاخو كولملا دنع ةوظح ينيعلل تناك كلذلو

 مهرماسي ناك هنإف ماكحلا عم هتقالعل ضرعتي نأ ينيعلا ردبلا نع بتكي نم لكل دب ال

 . ادبأ ةلودلا نوؤش يف لخدتي نكي مل هنأ ريغ مهل ًأرقيو

 ۸٠١. ىلإ ۷۸٤ نم مكح قوقرب رهاظلا كلملا -

 ۸٠۸. ىلإ قوقرب نب جرف تاداعسلا وبأ كلملا مث -

 ۸٠١. ىلإ روصنملا هوخأ مث -

 . ۸۲٤ ىلإ خیش دیؤملا كلملا مث-

 .اهسفن ةنسلا ىف تامو رطط رهاظلا كلملا مث-
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 . علخ مث ۸۲١ ىلإ حلاصلا كلملا دمحم هدلو مث-

 ۸٤١. ةنس ىلإ يابسرب فرشألا مث -

 . علخف ۸٤۲ ىلإ فسوی هدلو مث -

 . ۸٥۷ ىلإ قمقج رهاظلا مث -

 نوكت ام اًبلاغو « هسولج ةنس ةيده ناطلسلل مدقي نأ روصعلا كلت ةداع ترج دقو

 يف ريس رصعلا كلذ ءاملع فلأ دقو ‹ ةديفملا حئاصنلا عم هيلع ءانثلا نمضتي « هتريس يف اًباتك

 ةريس يف فلأ امك رثنو اًمظن ديؤملا ةريس يف فلأ نأ ينيعلا بيصن ناكو « نيطالسلا مجارت

 . يابسرب فرشألا ةريس يفو رطط رهاظلا

 ةمهم نكت مل امهنيب ةقالعلا نأ ريغ « قوقرب رهاظلا مايأ يف ناك كولم اب هلاصتا لوأو

 نيب تاقالعلا نم عون يأ ركذت ال ةدوجوملا رداصملا نأو « اهدنع فوقولا قحتست ثيحب

 بيهلا ملعلا » هباتك ةمدقم يف قوقرب رهاظلا نيبو هنيب ناك ءاقل ىلإ راشأ ينيعلا نأ ريغ نيلجرلا

 كيلإو اهيلع هباجأف « ةبيرغ ةلأسم نع هلأس قوقرب رهاظلا نأو « « بيطلا ملكلا حرش يف

 بحاص كلذ غلب ىتح» :لاقف برغلاو قرشلا ثداوح ضعب عمج هنأ ركذ نأ دعب صنلا

 ءاهقفلا ضعب نم اهعمس ةبيجع ةبيرغ ةلأسم ىنم لأس ىتح ةفيفخ تاملكو « ةفيطل تارواحم

 . «ةراشإ نسحأو ةلالد فطلأب ةرابعلا نسحب اهباوج هللا دمحب ءاجف ةبيرق ةيكتب

 نم رداصملا رشت ملو هئامدنو هئاصخأ نم راص مث « ديؤملا كلملا ةلود لوأ يف نحتماو

 . اهركذل ضرعتي مل هسفن ينيعلا نأ ىتح ةنحملا ببس ىلإ ديعب نم الو بيرق

 مث « تحتتفا ام لوأ ةيديؤملا يف ثيدحلا سيردت هالوف « دیؤم اب هتيصوصحخ تداز مث

 نامرق نب كاب ىلع هبئان ىلإ ناطلسلا ةعلخ يدقتب موقيل ۸۲۳ ةنس مورلا دالب ىلإ ًالوسر هلسرأ

 . نايصعلاب رهاج يذلا نامرق نب كاب دمحم هيخأ دالب ةيالو هضوفيو

 . لطت مل رطط رهاظلا ةدم نأ ريغ هماركإ يف داز كلملا يف رطط رهاظلا رقتسا الو

 ءاضقلا هالو دقف « جرح الو اهنع ثدحف يابس رب فرشألا كلملاب هتيصوصحخ ام

 ىتح بلح يف ماقأو هقراف مث « ةريبلأ ىلإ هعم لصو ىتح دمآ ىلإ هتقفر ةلمج يف هعم رفاسو

 . ىبأف فارشألا فاقوأ ىلع رظنلا هيلع ضرعو « هقفارف ناطلسلا عجر
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 يف هل هتءارق لالخ نم كلذو ميلعتو داشرإو حصن ةقالع فرشألا كلملاب ةتقالعو
 ينيعلا نم هعمسي ناك اب لمتكاو بردت دق فرشألا نأ يدرب يرغت نبا ركذ دقو ٤ خيراتلا

 : لاقف

 لالا ليصحت هوجو يف حئابقلا - فرشألل يأ - هل نسحي طسابلا دبع ينيزلا ناك »

 فرشألا اهلعف ول ًارومأ هل نسحو هتيلكب هيلإ داقنيو فرشألا اهلعفي ىتح اهلعف هيلع نوهيو
 نيدلا ردب ةاضقلا يضاق ةضراعم الول ءاهنم ءيش ىلإ فرشألا لامو« هكلم لاوز اهيف ناكل

 خيراوت هدنع أرقي ام اًريثك ناک هنإف ‹ خیراتلا ةءارقب هرماسي ناک امدنع اهيف هل ينيعلا دومحم

 رافسألاو بوطخلاو بورحلا نم مهل عقوام هل ركذيو « ةليمجلا مهلاعفأو « ةفلاسلا كولملا

 ريخلا لعفل هبيبحت يف ذخأي مث « حيصفلا هظفلب اهقمنيو ةيكرتلا ةغللاب كلذ هل رسفي مث « نحملاو
 هلوق فرشألا نم رركت دقل ىتح « ملاظملا نم ريثك نع هعجريو « نيملسملا حلاصم ىلإ رظنلاو

 . « ةكلمملا يف ريسن فيك انفرع الو انمالسإ نسح ام ينيعلا يضاقلا الول » : للا يف

 ال تامهملا يف ءارمألا ةروشم نع خيراتلا يف هل ينيعلا ةءارقب ىنتعا دق فرشألا ناكو »

 ريغص اّيمأ ناكو كلملا ىلوت فرشألا نأل كلذو . كولملل ةفلاسلا عئاقولل هعامسب بردت

 ال : اهنم كلذ لبق اهريبدت نع زجعي ناك رومأب هفرعو « خيراتلا ةءارقب ينيعلا ههقفف نسلا

 ‹ ةنسلا كلت يف اهليطبت ىلع مزع ناك فرشألا نإف « سربق ةوزغ يف ةازغلا بكارم ترسك
 لهسو اهلوأ بعص مئاقو ةدع هل ىكحو « كلذ يف ينيعلا هملك ىتح « لباقلا يف اهريسيو

 يف هلخادي ال ناک هنآ ىلع هیلإ سانلا برقأو « هئامدن مظعأ وه ينيعلا ناک كلذلف « اهرخآ

 هبشأ امو سانلا مايأو خيراتلا ةءارق يف الإ هعم يضقني ال هسلجم ناك لب ‹ ةتبلا ةكلمملا رومأ

 . « هب تلغتشاو هيلإ تلمو خيراتلا يلإ ببح كاذ موي نمو كلذ

 حلص اذإ كلم ا نإف « هل لجست يتلا فقاوملا مظعأ نم فرشألا عم اذه ينيعلا فقومو

 فرشألا حصن يف ينيعلا هعبتا يذلا بولسألا اذهو « بعشلا دسف دسف اذإو بعشلا حلص

 لوبق نم اجرح نودجي مهنإف « كولملا دنع ةصاخو ارامثإو اًجاتنإ اهنمضأو بيلاسألا عجنأ نم
 . فارشألا دنع ينيعلا ةوظح تداز بولسألا اذهبو ةرشابملا تاهيجوتلاو حئاصنلا

 ةناتم ىلع لدي ام فرشألا دنع ينيعلا ةءارق لالخ ةفرط يدرب يرغت نبادروأ دقو

 : لاقف امهنيب ةقالعلا

 ينإ ثيحب يابسرب فرشألا كلملا دنع ةدئاز ةيصوصحخ - ولطقراجل يأ - هل ناكو»
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 اذإ ناکو « هتلعف ام اذه یف ولطقراج ینلأس ول : هلوقب هلعفی ال ءيش يف غلابي ارارم هتعمس
 نم ءيش ةءارق يف ذخأو مدخلا يلايل يف ناطلسلا دنع ينيعلا نيدلا ردب ةاضقلا يضاق سلج

 تايظعولا نم ءيش ىلإ هيف وه امي لقتنيف « اولطق راج ملعي ال ثيحب ناطلسلا ريشي خيراوتلا

 رمألا لوهي فرشألاو مهقح يف غلابيو كلذ هبشأ امو رمخلا بارش ىلع ديدشتلا يف ذخأيو
 مهقح يف غلابتو رمخلا ةبرش الإ ركذت ام يضاق اي : ولطقراج لوقي دحلا نع داز اذإف رفغتسيو
 كلذ لوقي ؟ ماتيألا لاومأو ليطاربلاو ةوشرلا مهذخأو ةاضقلا ركذت ام سيل « باذعلا عاونأب
 .« هئارمأ عيمجو وه طسبنيو كحضي همالك فرشألا عمسي املف ‹ ولح فارحناو ةدحب

 هبيجيف تادابعلا نم هيلإ جاتحي امعو هنيد رومأ نع اريثك ينيعلا لأسي فرشألا ناك امك
 : همهف نم برقت ةرابعب نيدلا ردب يضاقلا

 ةيعفاشلا ءاضق ىلوتو « ةوفج ينيعلا نيبو هنيب تلصح قمقج نب دمحم یلوت امدنعو

 ةعمحجلا يف ناطلسلا ىلع ناددرتي اناكو يريدلا نيدلا دعس فانحألا ءاضقو رجح نبا هدهع يف
 ناك ىتح جرادملاو ملالسلا كلت ةقشم نايساقي اناك ١ : امهنع ينيعلا لاقف « اًنالث وأ نيترم
 . « ملعلا ةمرح ظفح مدع نم اذه لكو قابطألا ءاهقف امهنومسي سانلا

 اذهل هتباتک نیح رضحتسي مل هللا همحر هنأکو » : هنع كلذ لقن نأ دعب يواخسلا لاقو

 ىلإ امهردابل ًًيضاق همايأ يف ناك ول لب « هوحنو خيراتلا ةءارق يف فرشألل هددرتو هتمزالم

 . «اًنايإو هللا مهمحر اتسح كلذب عيمحجلا دصق نوكي نأ وجرأو « عولطلا

 نيطالسلا سلاجم موزل يف نيقرغملا لوأ وهو لوقلا اذه لوقي نأ ردبلا نم بيجعو
 . لوقلااذه ىلإ هتعفد يتلا يه ةريخلا لعلو « مهتمدانمو

 نب دمحم ةمجرت يف يواخسلا هدروأ يذلا فقوملا اذه اًضيأ ينيعلا ىلع ذخؤي امو
 هخيش نع اًضوع ناتسرامیبلاب سردي ناكو ۸۷۳ یفوتملا يلاعملا يبأ فرشلا ميهاربإ نب دمحأ
 نباو رضخ نبال ادعاسم فيفعلا نبا ماق » : هخيش تام املف نولوط نبا عماجبو يرذالبلا
 نبال ناتسراميبلا ءاطعإب رمأف كلذل فرشلا ةيلهأ مدع يابسرب فرشألا دنع ررقو يقدنبلا
 التو < ملظتو يراخبلا ةءارق مايأ ناضمر يف ناطلسلل فرشلا فقوف رخآلل رخآلاو رضخ
 (....ىوهلا عبقت الو قحلاب سانلا نيب مكحاف ضرألا يف ةفيلخ كانلعج انإ دواد اي # : یلاعت هلوق

 هتداع ىلع ينيعلا ردبلا عولط قفتاف قحتسملا يدقتو سلجم دقعب فرشألا مسرف « ةيآلا
 قحتسي ةءاسإ ناطلسلا اًبطاخم ةيآلل فرشلا ةوالت نأب هملعأف سلجملا هل ىكحف ناطلسلل
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 . «اهيلع برضلا

 ىلوألا نم ناك ينيعلا نم ىربك ةطقس كلتو « فرشألا يدي نيب فرشلا برض ًالعفو

 . اهيف ىدرتي ال نأ

 : هتسردم

 ةرواجم رهزألا عماج لا نم برقلاب اهرمع ةسردم هتافلؤم ىلإ ةفاضإ ينيعلا انل هفلخ ام

 ايضفار ناك هفقاو نأل رهزألا يف ةالصلا ةهاركب حرصي ناك هنإف « ةبطحخ اهب لمعو « هنكسل

 ىلوت نمو ملعلا ةبلطل اهب هبتك فقوو « ناضمر لهتسم ۸٠٤ ماع اهأشنأ دق ناكو

 . )۸٦١( يمرقلا رمع نب دومحم اهبيطخ ناكو « )۸٦٠( ىفنحلا ةليقلق نب نسح ةسردملا ةمامإ

 اذه انموي ىلإ رهزألا ءاملع ضعب اهب سردي « ملعلا بالطل ىوأم ةسردملا هذه تلظو

 : ادم تلو تین

سردملل هفقو ام ىوس هبتکو هکالمآ نم عیبی راصف هدي تاذ تقاض هرمع رخاوأ يفو
 ة

 . ةيرصملا بتكلا راد ىلإ هبتك نم ةيقابلا ةيقبلا تلقن دقو « ريثك ءيش وهو

 : هيف ءاملعلا ءارآ

 : مهنم ءاملعلا نم ريثك ينيعلا ىلع ىنثأ

 وحنلاو لوصألاو هقفلاب اًتاع مولع ةدع ىف اًعراب ناك » : لاقف : يدرب يرغت نبا

 ةرضاحملا ولح خيراتلا يف ةبوجعأ ةنسح ةكراشم اهريغ ىف اكراشم ةغللاو فيرصتلاو

 ال لوقعملاو لوقنملا يف عابلا عساو عالطالا ريثك قمقج رهاظلا كلما الإ كولملا دنع اًظوظحم

 . (ةنسح ةكراشم هيف كراشيو الإ ملع ركذي نأ لق ضرغم الإ هصقنتسي

 تربك نا دعب ينيعلا يف رحآ ايار هل نأ الإ « اًمومع ينيعلا يف يدرب يرغت نبا يأر اذه

 ملاعلا ذاتسألا مامإلا انخيش ناك املف « دعب امأ » : روهدلا ثداوح هباتك ىف ءاج دقف « هنس

 يعفاشلا يزيرقلا يلع نب دمحأ نيدلا يشن « نيخرؤم ا ةدمعو نيثدحملا سأر ننفحملا ةمالعلا

تسا ةفحت لجأو « نأشلا اذه يف فلآ نم طبضأو « نامزلا خيرات ررح نم نقتأ
 ةدمعو « اهغرف

 عبرأ ةنس رخاوآ ىلإ هيف ىهتنا دق « كولم ا لود ةفرعم ىف « كولسلاب ىمسملا هباتك « اهعدتبا
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 نم الو نفلا اذه يف هيلع لوعي نم نكي ملو . اهيف يفوت يتلا ةنسلا يهو ةئامنامثو نيعبرأو

 نأ تدرأف « يفنحلا ينيعلا دومحم نيدلا ردب ةاضقلا يضاق ةمالعلا ملاعلا مامإلا الإ هيلإ عجري

 تاطلغلا ريشك هب اذإف مايألا كلت يف هقلعي اميف ترظنو ىنعملا اذه يف هرمأ ةقيقح ملعأ

 . «هنهذو هلقع طالتخاو هنس ربکل كلذو « ماهوألاو

 اهريغو ةيبرعلاو فيرصتلاب اًقراع ةمالع اًلاع اًمامإ ناكو » : لاقف يواخسلا هيلع ىنثأو

 . « ةباتكلاو ةعلاطملا نم لي ال نونفلا يف اكراشم « اهل لامعتسالا ريثك ةغللاو خيراتلل اًظفاح

 هدنعو مولع يف كراشم لضاف ملاع مامإ وهو » : هنع هلوق ةيرصانلا بيطخ نبا نع لقنو

 . ( ةنايدو ةيبصعو ةءورمو ةمشح

 هل « ًالضاف اًلاع هرصع ىف ةردان ةمالع ناك » : لاقف ىفنحلا سايإ نبا هيلع ىنثأ امك
 اسير ناكو خيراوتلا يف لقنلا حيحص « مظنلا ديج ةركاذملا نسح ناكو ةليلج تافنصم ةدع

 . (اًمشح

 ناكو » :لاقف ةداز يربك شاطب ريهشلا ىفطصم نب دمحأ نيرخأتملا نم هيلع ىنثأو

 لامعتسالا ريثك ةغللل اًظفاح « امهريغو فيرصتلاو ةيبرعلاب اًقراع ةمالع اًلاع اًمامإ

 . «اهیشاوح

 نقتملا ظفاحلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا وهو » :لاقف ينسحلا يلاعملا وبأ اًضيأ هيلع ىنثأو

 نأ ىلإ « .٠ . نيعدتبملا ىلع ىربكلا هتيآو نيدناعملا ىلع هللا ةجح « ةياردلاو ةياورلاب درفنملا

 يف ىلوطلا ديلا هلو اعروو اًدهزو اًملع هرصع ريهاشم نم هللا همحر ناك ةلمحجل ابو » : لوقي

 . «هدقف ىلع نوملسملا فسأ دقو « ثيدحلاو هقفلا

 : لاقف يجاونلا رعاشلا هيلع ىنثأو

 ينايبو يقطنماهنعرصقي اًقانم ةاضقلا ىضاق اي تزح دقل

 باسل لكب ًادومحم تلزالف ًابرغمو ًاقرش سانلا كيلع ىنثأو

 :ايلاوملا تايبألا اذه مهضعب هيف دروأ دقو

 ينيز یرولا نیب حدما ناکو ناکب ينیع لجز دق يضاق تیب ودل اموق

 ينيعلا نم اهارجم رعشلا رحبأف ينيمالبايلاوم حشوم لقناو



 ثحبم ىلإ كلذ يف لوقلا ىجرأو « مهضعب هنم لان دقف « ريثكلا هيلع ىنثأ امكو

 . هنارقأب هتقالع

 ينيعلا نيدلا ردي تافلؤم

 نآاکو 6: فلآ اف و سردار قاتا هرصع ةفاقث لثمت ينيعلا ردبلا ةفاقث تناك

eS a 

e wuال ثيحب ريثكلا فنصو »  

 . «هرصحل ضهنأ ال امو ١ : هبتك ددع نأ دعب لاقو . « هنم فيناصت رثكأ انخيش دعب ملعأ

 مل هبالطو هيرصاعم نأ الاط ملاعلا كلذ تافلؤم رصحي نأ ثحابلا ىلع بعصي كلذل

 بتك لالخ نم هفيناصت نم ددع ربكأ عمجأ نأ ادهاج تلواح دقو « اهرصح اوعيطتسي

 ٤ «ىنرملا عانقلا فشك »يف وه هركذ امو تاطوطخملا سراهفو خيراتلاو مجارتلا

 تاضیبم هتادوسم تناکو هرم ئداب يف ةدحاو

SS KS 

 لوبقملا ريغ ريغ هرعش نمف :

 مثإ الو مهاهبرعشي س يلو اهبارش غوسيةمادم كلتف

 لاق امك هرعش نإف ةلمحل ابو « رجح نبا اهتايبأ نم اريثك دقتنا ءامظت ديما هريش اشو

 ريغ هنمو لوبقملا هنم » يواخسلا لاقامكو « «هملعردقب سيل » يدرب يرغت نبا

 . (لوبقملا

 نأ ةقيقحلاو « نزو الب هب يتأي ابرو ةياغلا ىلإ طحنمف همظن امأو » : لاقف ىطويسلا امأ

 . يواخسلا لاق امك لوبقم رخآلا ضعبلاو يطويسلا لاق امك همظن ضعب
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 . ةملك مهفي داكي ال ئراقلا نأ ىتح مالكلا يشوحل هلامعتسا ينيعلا ىلع بيع امو

 ةلمعتسم ريغ اًطافلأ هبتك ضعب تامدقم يف لمعتسا هنإف « ليلق هنأ الإ حيحص اذهو

 ثيح ةيميت نبا مذ نمل هفصو يف « رفاولا درلا » ىلع هظيرقت يف ءاج ام كلذ نمف ةفولآم الو

 رفكملاو ‹ عقلس عقلب عقلص الإ مه امو ةداقو ةيور الو ةداقن ةيجس مهل سيلو » : مهيف لوقي

 . خلإ .٠ . . لض نب لضو يب نب يهو نايب نب نايهو « ةعملق نب ةعملص مهنم

 اركشو « اًعلعش اًعجرش اًيفاض اًعصان ادمح » : دئالقلا دئارف هباتك ةمدقم يف امكو

 الو ًاعضعض سيل عياك لكب اعفرتو ةعفر نيدجملا عابر يمامأ نمل « اعدبش اًيمكم اًيماس اًيماه

 اقارب الع نم ىلع ةالصو « اًعكوش الو اًعوعو ال عمعم يذ مهيرسل مهيدن جهي « اًعفعف

 اودتقاو « اعذق الو اعيظف هولتأ الو هولت نيذلا هبحصو هلآ ىلعو « اعنف ًارئاح بآو « اًقاخو

 . (اعمجأو ارهشأ ناعمعملا ناعشعش اعلس طاق ام « اعكنعك اعكنكع نيمغارم هيدهو هادهب

 ىرت امك وهو » : ًالئاق هيلع بقعو «تانجلا تاضور ١ بحاص تارابعلا هذه لقن دقو

 نيدودعملاو تاغللاب ةفرعملا باحصأ نود ءاجهلاو لزهلا بابرأو ءاهفسلاو نيناجملا مالك هبشي

 « ءاغلبلا ةرمز ىف

 هنأل ينيعلا نم مقتتني نأ دارأ يعيشلا « تانجلا تاضور » بحاص يراسناوخلا نأكو

 لاجملا دجو امدنع هسفن نع سفنف « اًيضفار هفقاو نوكل رهزألاب ةالصلا ةهاركب حرصي ناك

 . اح وتفم انه همامأ

 اغإف ءيش ىلع لد نإ رثنلا ناولأ نم فيخس نول وه قباسلا ينيعلا مالك نأ ةقيقحلاو
 نأ هنابسح ىلع لدت يتلا « ةيشحولا ظافلألا كلت بالتجاب اهاطغ يتلا يناعملا رقف ىلع لدي

 . ةهاهفلا ناولأ نم نول الإ يه امو ةغالبلا ناول نم نول يه ةرفانتملا ةرفانلا ظافلألا كلت دشح

 دق امك « هملق ةعرسل ءامسألا ضعب طقسي دق هنأب ىنيعلا ردبلا يواخسلا دقتنا دقو

 : لاقف يواخسلا ىلع درلا ىميمتلا نيدلا ىقت داجأ دقو . تاملكلا ضعب هيلع فحصتي

 لوصألا نم يواخسلا اهبتك ول ىتلا هتافلؤم ةرثك ىلإ رظنلاب باعي امن ينيعلا نأش يف اذه سيل»
 عماللا ءوضلا هباتكو ‹ ليبقلا اذه نم رصحي مل ام هطخ يف عقول ةطوبضملا ةلباقملا ةحيحصلا

 سيل ملقلاو « نايسنلا لحم ناسنإلا نإف ‹ عونلااذه نم ىصحي ال ام هيف عقو هطحخ هيلع يذلا

 لك سيلو ةفرحتملا اهدراوش مضو ةقرفتملا اهنكامأ نم اهعمج نمب فيكف « نايغطلا نم موصعمب
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 - يشكرزلا ردبلل باتك ىلع تفقو دقو . هريصقت ىلع ذخؤيو هئطحخ ىلع مالي ىتح « بيخغلا
 نع ةحفص هنم لخت مل « «نامجلادوقع» هامس هطخب - يشكرزلا ردبلاام كاردأ امو

 ولو « ةباتكلا ةعرس يف ردبلاك اًضيأ وه ناكو « فيرحت نع هنم ةقرو فورح الو « فيحصت
 ةحمل یندأب همقس نم هتحصو « هئطخ نم هباوص ملعل كلذ نم هل عقو اميف امهنم لك عجور

 ردبلا قح يف رجح نبا ظفاحلا هخيش نع هاقلت يذلا بصعتلا كلذ ىلع هلمح هنكلو « هنم

 . « ينيعلا

 ىلع فقو ولو » : دازو يراقلا ةدمع ىلع هتمدقم يف يميمتلا مالك يرثوكلا لقن دقو

 اوناك مهنإف عيمججلا هللا محرو « ةفلتخم راذعأو ىتش ةبوجأب هنع ىتأل روكذملا يشكرزلا باتك

 . «ملعلا لمشل نيعماج

 خيراتلاو مجارتلا يف مهفيلآت لالخ ءاملعلا نم اريثك عقوأ يبهذملا بصعتلا نأ ةقيقحلاو

 امل بهذملا ءانبآ نم كلذ عقو ولو « بهذملا يف ةفلاخملا ببسب مهنع عافدلا كرتو سانأ مذ يف

 بتك عيمج كلذ نم ملست ال داكتو « ةبوجألا ىتشب هنع بيجأل ابيع دع ولو « اًبيع دع
 علطي نأ دعب الإ ام دحأ يف اًتعط لبقي ال نأ ثحابلا ىلع بجوي كلذو انيديأ نيب يتلا مجارتلا

 هحدم تبجوأ يتلا عفاودلاو بابسألا نع ثحبي وأ ٠ صخشلا كلذ يف ءاملعلا ةيقب ءارآ ىلع

 .همذ وأ

 امو هنامز وکشي اهضعب يف امنیبف « هباشنت اهتامدقم نإف اهترثک ىلع ينيعلا تافلؤمو

 يف ةيديلقتلا ةداعلا رخآلا ضعبلا يف كلسي « دساحلا ديك نم ذيعتسيو نحمو نتف نم هباصأ

 هل رصتخي وأ « ام نف يف اباتك فلؤي نأ هلأس مهدحأ وأ هذيمالت نأ نم ام باتك فيلأت ببس

 . همهف هيلع بعص انتم هل حرشي وأ « رخآ

 نأو فاصنإلا نيعب رظني نأ اهيف رظانلا نم بلطي هبتك ىلع هتامدقم رثكأ يف هدجنو

 . ةلز ملاعللو ةوبك داوجلل نإف للخلا نم هيف ام حلصي

 اذهو « هبناج دق باوصلاو « هادعت قحلا نأ نيبت نإ هريغ يأر لبقي ينيعلا ناك اذكهو

 يف يواخسلا هدروأ ام اذه دكؤي امو . هب كسمتلاو قحلا ىلإ عوجرلاو بحر ردص ىلع لدی

 هانعم ارعش مظن هنإ» : لاق ۸٤١ ىفوتملا يئادتنطلا هللا دبع يبأ دمحم نب نيز نب دمحم ةمجرت

 نم ةعامج لاق دق : هل لاقف « هيلع راكنإلل ينيعلا هبلطف « رافكلل رفكلا ىضري هللا نأ

 لوصألا » يف يوونلا كلذ ركذ ‹ نينمؤملا هدابعل يأ صاخ ةيآلا يف دابعلاب دارملا نإ ءاملعلا
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 رذحلاهحيي ملفارودقمناكامو اوبأ نإوارفك رفكلا لهأل ىضريو

 ةضافإلاو باهسإلاب - هريغ وأ ثيدح بتك تناكأ ءاوس بتكلل ينيعلا حورش زاتمتو

 هتياورب هزاجأ نم وأ باتكلا اذه ذخأ نمع هح رش لو ىف نیبی هنآ

 نايبو ماكحألا ثيداحأ ىلع مالكلا دنع روهظلا مات ةيبهذملا ينيعلا ةيصخش رهظتو

 ال ةداع هذهو هقفلا لئاسم يف تايفالخلا يف يفنحلا هبهذمل هحيجرت دنع كلذكو « اهنم حجارلا

 . ليلقلا ردانلا يف الإ نيرخأتملا نم دحأ اهنم ملسي داكي

 يواسي فنص ام دوقفملاو ‹ عوبطملا ريغل ةبسنلاب ادج ليلق ردبلا تافلؤم نم عوبطملاو

 :ةعوبطملا بتكلا : ًالوأ

 ١ - ىربكلا دهاوشلاب فورعملا : ةيفلألا حورشو دهاوش حرش يف ةيوحنلا دصاقملا .

 ٠۲۹۹ ةنس قالوبب ةيريمألا ةعبطملاب يدادغبلل بدلا ةنازخ باتك شماه ىلع عوبطم

 . ةرهاقلاب

 مساق مأ نباو مظانلا نبا نم لكل ةيفلألا حورش يف ةعقاولا دهاوشلل حرش باتكلا اذه

 يناعملاو تاغللا نماهيفام نيبو دهاوشلا هذه ينيعلا جرختسا . ليقع نباو ماشه نباو

 تيب لك نزو ركذ عم « بالطلا ىلع فحصتت دق يتلا تامهبملا نم اهيف ام لازأو « بارعاإلاو

 . ناكمإلا بسح هلئاق حاضيإ عم هرحب ىلإ هتبسنو

 نم ىلإ تيب لك ةبسن تنيب ينإ مث » : لاقف هركذ نم ىلع لدي زمرب تیب لک مامآ زمرو

 هيلع تزمر اهنم تيب ركذ ىلع ةعبرألا تقفتا نإف هفورح رهشأ نم فرح زمرب هفيلأت يف هركذ
 نيعلاو « ماشه نبا نم ءاهلاو « مساق مأ نبا نم فاقلاو « مظانلا نبال ءاظلاف ( عهقظ ) اذكه

 هقظ ) اذكه هيلع تزمرو هتركذ اًقلطم مهنم نانثالا وأ ةثالثلا تناك نإو . مامإلا ليقع نبا نم

 نيعملا هزمر زمر مهنم دحاو درفنا نإو (عهو « عقو « هقو « عظو « نظو « نعظو « عقظو

 .  نیبتیو مهنم لك ملعيل

۳۹ 



 دحأك هدمتعي يدادغبلا اذهف نيفلؤملا نم هدعب ىتأ نمل ةدمع باتكلا اذه راص دقو

 . يواخسلا كلذ ركذ امك ةيوحنلا دصاقم نم حيضوتلا

 . هيلع ئرق نأ ذنم طالغأ هيف هيلع تدعو « اذه هباتك نم عضاوم يف ينيعلا دقتنا دقو

 ةقفاومب اريثك اًنيش هقيقحتب هيف حلصأو باتكلا اذه هيلع ارق هذيمالت دحأ يزاجحلا باهشلاف

 دهاوشلا حرش ىلع تكن ٤ مساب باتک يطويسللو : يواخسلا كلذ ركذ امك ينيعلا

 دقو <« اذه انموي ىلإ ةدمعلا لازي ال هنإف حيحصتو دقن نم باتكلا ىلإ هجو ام مغرلابو

 جاتحي ام حلصي نأ هيف رظانلا ىلع نإ » : هفلأ باتك لك ةمدقم يف لب هتمدقم يف فلؤملا لاق

 ‹ ةوبك هل داوجلاو « ةوفه هل ملقلا نإف « حاصتتنالاو حصنلاب ةوخألا قحل ءادآ حالصإللا ىلإ

 . « نايسنلا نم موصعم ريغ ناسنأإالاو

 ةسمخو ةئام نم وحن اهنم دع هعجارم ءامسأب ةمئاق هباتك ةتاخ يف ينيعلا ركذ مث

 . اًباتک نیعبسو

 ‹ هفلؤمل ىربكلا دهاوشلا حرش يف ينيعلا اهدمتعا يتلا رداصملا ءامسأ يف ةلاسر كانهو

 حرش رخآ يف ةدوجوملا اهسفن يهو دادغبب ةماعلا فاقوألا ةبتكم يف نيتطوطخم نيتقرو رادقم

 . عوبطملا دهاوشلا

 اتيب نيعستو ةعبرأو نيتئامو املأ باتكلا يف اهب دهشتسملا تايبألا ددع غلب دقو اذه

 . ۸٠٦ ةنس هفيلأت نم غارفلا ناكو

 .ه۲۹۷١ ةنس ةرهاقلا يف ةرهازلا ةيليتساكلا ةعبطملا يف دلجم يف عوبطم

 ‹ هتوافت تصخلف » : هتمدقم یف لاقو ‹ قباسلا ةيوحنلا دصاقم باتكل رصتخم وهو

 . (ةفيطل رداون نم رزنو ةفيرش ةدايز ضعب عم « هتياقن تصلخو

 :قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا زمر -۳

 ۷٠١ ىفوتملا يفسنلا دومحم نب دمحأ نب هللا دبعل ىفنحلا هقفلا ىف باتك قئاقدلا زنك

 .ه١۲۸٠١ ةنس ةرهاقلاب نيدلجم يف هحرش عم عوبطم باتکلاو
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 لاغشإ دارأف ناوخإللا نم هب بكن ام ضعب ليزي نأ دارأ هنأ حرشلا اذهل هفيلأت ببسو

 هدیوست نم غرف دقو : يفسنلل قئاقدلا زنك باتك راتخاف تافنصملا نم باتك حرش يف لابلا

 . ه ۸١١ ةنس رخآلا عيبر ۱١ یف هضییبتو

( 
 ةيادهلا حرش يف ةيانبلا ٤-

 هقف يف باتك ةيادهلاو .ه ۱۲۹۳ ةنس ءونهكل دنهلا يف عوبطم « ءازجأ ةعبرأ يف

 هباتكل احرش هلمع ٥۹۳ یفوتملا ینانیغرملا یناغرفلا لیلج لا دبع نب رکب یبا نب یلعل فانحألا

 . ئدتبملا ةيادب

 جيرختو قيلعتو ةيشحتو حرش نيب ام هدعب ءاملعلا نم ةريبك ةيانع ةيادهلا باتك يقل دقو

 . باتكلا اذهل اًحرش نيعبرأ نم رثكأ ناملكورب دع دقل ىتح « هثيداحأل

 نم نيرشعلا يف هنم غرفو ۸١۷ ةنس رفص ةرغ يف باتكلا فيلأت يف هؤادتبا ناكو

 يوري ةعبرأ اًقرط ركذ مث . باتكلا ةمناخ يف كلذ ىلإ راشأ امك هتسردم يف ۸٠١ ماع مرحلا

 ةمئألا بهاذم ناييو اهجيرختو ماكحألا ثيداحأ نايب يف عسوتلاب حرشلا اذه زاتيو

 . ديقعتلا نع ةديعب ةلهس ةحضاو ةرابعب ةعبرألا

 :يراخبلل حيحصلا عماجلا حرش يف يراقلا ةدمع 0

 ينثا يف رصم يف عبطو . اءزج ١١ يف « ه ٠١١٠۸ ةناتسألا ةعبطمب « ايكرت يف عبط

 . ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ هترشن اءزج نيرشعو ةسمخ مضي ادلجم رشع

 :رطط رهاظلا كلملا ةريس يف رهازلا ضورلا ٦-

 خيشلا هل مدقو « ۱۳۷١ ةنس راونألا راد يف ةحفص ٤٦ يف ةرهاقلا يف باتكلا اذه عبط

 ةعبطجب ةرهاقلاب ۱۹١۲ ماع تسنراأ شماه قیقحتب یرخآ ةعبط عبطو « يرثوكلا دهاز دمحم

 . ىبلحلا یبابلا یفطصم

 ىلع باتكلا اذه مسقو « ۸۲٤ ىفوحملا رطط رهاظلل ةيده باتكلا اذه ينيعلا فلأ

 : ةمدقملا ىف كلذ ركذ امك لوصف ةرشع

 .ًالصفم هنع ثیدحلا یتأیسو « اذه انباتک وهو (۱)

 ٤١



 . هلصأو هسنج يف : لوألا

 . هفورح هيلع لدي امو همسا يف : يناثلا

 . هب ینکت نمو هيلع لدی امو هتینک يف : ثلاثلا

 . كولملا نم هب بقلت نمو هبقل يف : عبارلا

 . هل ةراشبلا نم هيف امو نيقافآلاو كرتلا نيطالسلا رشاع هنوك يف : سماخلا

 . اهل هنييعتو ةنطلسلا هقاقحتسا يف : سداسلا

 . ةديمحلا هقالخأو ةليمحلا هفاصوأ يف : عباسلا

 . لعفيال امو لعفي نأ هل يغبني اميف : نماثلا

 . ةيعرلا ىلعو هسفن صاوخ ىلع هيلوي نميف : عساتلا

 . هخیرات هيلع لد امو هتنطلس خیرات يف :رشاعلا

 اهنأ باسحلا لهأ اهيلع عمجأ ةعاس يف هتيلوت تناكو » : ينيعلا لاق باتكلا رخآ يفو

 .« ناطلسلا انالوم مايأ لوط ىلع لدت

 ةدم دزت ملو نونظلا تباح » : هلوقب كلذ ىلع يرثوكلا دهاز دمحم خيشلا قلعو

 . « لئالق اًمايأ الإ رهشأ ةثالث ىلع هتنطلس

 : ديؤملا كلملا ريس ىف دنهملا فيسلا-۷

 ميهف ذاتسألا قيقحتب يبرعلا باتكلا راد يف ٠۹٩٩ - ۱۹١۷ ةنس ةرهاقلا يف عبط

 سراهفلا ىوس ةحفص ۲٤١ مضي دلجم يف ةدايز ىفطصم روتكدلا يدقتو توتلش دمحم

 هنم ربكأ هنأ الإ ريبك دح ىلإ قباسلا باتكلا لوصف هلوصف ىف هبشي باتكلا اذهو

 اميف ناطلسلل اياصو ىلع لمتشت يتلا هنم ةريخألا لوصفلا باتكلا يف ام مهأ لعلو

 دارأ ينيعلا لعلو < ةيعرلا ىلعو هسفن صاوخ ىلع هيلوي نميفو « لعفي ال امو لعفي نأ يغبني

 نمو مهباقلأو مهفاصوأ نع ليوطلا مالكلا دعب مهتلودل حلصي ام نايبو كولملا بيذهت كلذب
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 . خيراتلا يف مهلبق اهب ىمست

 تحت اًمئان هدجو امدنع باطخلا نب رمعل مورلا لوسر لوق » : ًالثم اياصولا هذه نمف

 : ٤ اًرهاس لازی ال هنأ مرج الو روجی انکلمو ‹ تمنف تنمأف تلدع : ةرجش

 ال نأو ‹ ةعانقلاب ىضري نو « تاوهشلاب لاغتشالا هسفن دوعي نأ نم هريذحت : اهنمو

 هراهن مسقي نأو « هباحصأو هناملغو هلامع بذهي نأو « عرشلا ةفلاخمب سانلا اضر بلطي

 ‹ نيمولظملا فاصنإو ةنطلسلا رومأ يف رظنلل مسقو « ةعاطلاو ةدابعلل مسق : ماسقأ ةعبرأ

 . ديصلل مسقو « مونلاو برشلاو لكألل مسقو

 باتكلا يثلث وحن اريبك اًطوش عطقي نأ هيلع باتكلا عوضوم ىلإ ئراقلا لصي نأ ىلإو

 بقللا اذهب بقلت نمو كرتلا خيراوتو ةكئالملاو سنإللاو نجلاو ملاعلا قلخ نع ثيدحلا يف
 .خلإ ...٠

 :حاورألا حارم حرش يف حاولألا حالم -۸

 ٠۳۹۵- ةنس يناثلا ددعلا عبارلا دلجملا نم ةيقارعلا دروم ا ةلجم يف باتكلا اذه رشن

 . داوج راتسلا دبع ذاتسألا قيقحتب ۱۳۹۷-۱۹۷١ عبارلا ددعلا سماخلا دلجملا ىلإ ٥

 عيبر رهش نم لوألا رشعلا يف » : باتكلا رخآ يف لوقي امك هفيلأت نم ينيعلا غرف دقو

 . «ةنس نيرشعو ىدحإ نبا انأو ۷۸١ ةنس رخآلا

 : ىنكلاو يماسألا تامهم نع ىنرملا عانقلا فشك -۹

 .أ-١١١ ةقرولا ىنرملا عانقلا فشك يف وه هركذو ينيعلل مجرت نمم دحأ هركذي مل

 اهلوأ نم ةصقان ٠٠١ هقاروأ ددعو ۷۸٤١ مقر قشمدب ةيرهاظلا ةبتكم لا يف ةخسن هنم دجوتو

 . ٠٠١١ ةنس تخسن ثيح خسنلا ةثيدح يهو ةقرو رادقمب

 ةجرد كلذب لانو « هب ةيانعلاو باتكلا قيقحتب بيطخلا دمحأ خيشلا خألا ماق دقو

 . هعيزوتو هعبطب ةعماجلا تماقو « ةدجب زيزعلا دبع كلملا ةعماج نم ريتسجاملا

 اذه نع ةركف ذخأن يكلو . ةفنصملا بتكلا ءامسأو مجارتلاو خيراتلا يف باتكلاو

 : هلوصف نيوانع ركذأس باتكلا

۳ 



 . ةباحصلا ضعب ىنك يف : لوألا لصفلا

 . تايباحصلا ىنك يف : يناثلا لصفلا

 . نيعباتلا ضعب ىنك يف : ثلاثلا لصفلا

 . ةفينح يبأ باحصأ نم ةعامج ىنك يف : عبارلا لصفلا

 . ةثالثلا ةمئألا باحصأ نم ةعامج ضعب ىنك يف : سماخلا لصفلا

 . نيرخأتملا نم ىنكلا ركذ نايب يف : سداسلا لصفلا

 . مامإلاب رهتشا نم ركذ يف : نماثلا لصفلا

 . خيشلاب رهتشا نم ركذ يف : عساتلا لصفلا

 . ظفاحلاب رهتشا نم ركذ ىف : رشع يداحلا لصفلا

 . نالف نباب رهتشا نم ركذ يف : رشع يناثلا لصفلا

 . مولعلا يف ةفنصملا بتكلا باحصأ ءامسأ يف ةدئاف ركذ مث

 ةلوقنم اهنأب مهملع ريغ نم دلبلا لهأ اهلمعتسا يتلا ظافلألا نايب يف ةدئاف هرخآ يفو

 . ال مأ قاقتشالا عاونأ نم قاقتشا اهل لهو ءال مأ برعلا مالك يف

 : ملاعلا تابتكم يف ةدوجومو ةطوطخم بنك : ايناث

 . ريبكلا خيراتلا وهو : نامزلا لهآ خيرات يف نامجلا دقع ١-

 اب دجسمب نيدلا يلو ةنازخ يف ادلجم ۲٤ يف ةخسن هنم دجوت « هل مجرت نم لک هرکذ

 ۲۸ يف ةخسن اهنم ةيرصملا بتكلا راد يف خسن ةدعو « ۲۳۹١ -۲۲۷ ۲ مقر ايک رت يف ديزي

 . رادلاب ةظوفحملا ةروصملا ٠١۸١ مقر ةخسنلا نع ًالقن ۸۲٠١ مقرب ادلجم
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 .اهريغو ٤١۰٥-٤0۸-٤٦۸ تاحف ص لا ٦ ءزجلا ۸۲٠۳ مقر بتکلا راد

 ةرتفلا يف ةصاخو اًضيأ مجارتلاو خيراتلا يف ينيعلا بتك مهأو رهشأ وه باتكلا اذهو

 نبأ ةمجرت يف ركذ امك ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ىلع هيف دمتعا دقو « اهرصاع يتلا ةريخألا

 . ریثک

 ةيمورلاو ةيبرعلا موجنلا ءامسأو هئدبمو خيراتلا يف ةمدقمب هخيرات ينيعلا لهتسا دقو

 تاومسلا نع ثدحتو ًالوأ قلخ نميف ملكت مث . ءاونألا نع ملكتو ةيسنرفلاو ةيطبقلاو

 بسح بترم كلذ لکو < اهئامسأ طبض عم اهدودحو دالبلا ميلاقأو نيضرألاو موجنلاو

 . اهنم دمتسي يتلا رداصملا ركذ عم مجعملا فورح

 دنع ةمجرت مهل دجأ مل مهل مجرت مالعأ ركذ هيف مجارتلا يف مهم باتكاًضيأ وهو

 يف كلذو مهريغو يواخسلاو يدرب يرغت نباو رجح نباو يزيرقملاك ةرتفلا كلت يخرؤم

 . هخویش ضعب ةمجرت

 يف يفريصلا نباك هدعب نم ةرتفلا كلت يف بتك نم لك خيراتلا اذه ىلع دمتعا دقو

 عماللا ءوضلا يف يواخسلاو ةرهازلا موجنلا يف يدرب يرغت نباو « نادبألاو سوفنلا ةهزن

 . مهريغو روهزلا عئادب يف يفنحلا سايإ نباو

 نبا خرؤملا ةداهشب كلذو نيخرؤملا نم ىلوألا ةبترملا ىلإ ينيعلا ىقترا باتكلا اذهبو

 ينيعلا احدام همجارت يف يسافلا يقتلا دقتنا نأ دعب ةرهازلا موجنلا يف ءاج + ید رب یر

 نيدلا يقت خيشلا مجارتلاو خيراتلا يأ - نأشلا اذه يف هانيأر نم مظعأو » : لاق يزيرقملاو

 لاقي قحلا اغإو دحأ ىلع طحلا كلذب درأ ملو . . . ينيعلا نيدلا ردب ةاضقلا يضاقو يزيرقملا

 . « اهلمأتيلف يمكحب ضري مل نمف ةيقاب عيمجلا تافنصم يه اهو ناك هجو يأ ىلع

 تافه رنا ازدا ةد اف با اه ا ج افا
 ع یک ںیااا دذ ییا دریم یدل ر اقل راف کلا ءان نلغ یا لع

 یتح قامقد نبا خیرات ىلع هتدمع تراص ریثک نبا عطق ذنم نکل «لاق امک وهو هخیرات يف

 علخا : لثم رهاظلا نحللا يف ىتح مهي اميف هدلق ابرو ةيلاوتم ةلماكلا ةقرولا هنم بتكي داكي

 اهدهاش هنأ ىلع لدي ام تاثداحلا ضعب ىف ركذي قامقد نبا نأ هنم بجعأو . نالف ىلع

 » باع ف ب ھو هم کر تاقاش ت ورک ر کس ا وی ردا تک

 انك يتلا رومألا نم هيلع علطا هنأ نظأ ام يدنع سيل ام هنم تبتك لب هتارثع عبتتب لغاشتأ ملو
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 نامث يف يردبلا خيراتلا هباتك يف ىلوألا نيترم باتكلا اذه فلؤملا رصتحخا دقو اذه
 8 تادلجم ثالث ىف ةيناثلاو ‹ تادلجم

 : رصعلا لهأ فاصوأ يف ردبلا خيرات -۲

 نباو ةفيلخ يجاحو يميمتلا نيدلا يقتو يواخسلاو يدرب يرغت نباو ينيعلا هركذ
 8 ناملكوربو يناكوشلاو دامعلا

 ٥۸۲ ىلإ ٥۷١ ةنس نم لوألا ءزحلا « سنوتب ةيدمحألا ةبتكملا ىف ناءزج هنم دجوي

 .ه 0۸۷ ىلإ هنم یناثلاو

 ئدتبيو ‹ ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلاب لوألا يهتني ناءزج ةيبرعلا لودلا ةعماج دهعم يفو

 مقر ايكرتب ثلاثلا دمحأ ةبتكم نع روصم وهو ¢ 0٥۹۷ همقرو ةرجهلل ٠۹٥ ةنس نم يناثلا

 . 46۸ ف-۱

 : قئاقرلاو ظعاوملا يف كولملا ةفحت -۳

 .يناكوشلاو دامعلا نباو يميمتلاو يواخسلا هركذ

 . ۹۹۲ رئازجلا ةبتكمو « ٤١/٤٥۲١ نيلرب ةبتكم يف هنم دجوت

 هيلع عالطالا يل نستي ملو

 ٤ - ةرخازلا راحبلا حرش يف ةرهازلا رردلا :

 يواخسلاو ينيعلا هركذ . ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا يف باتك وهو . نيدلجم يف

 . ناملكوربو يناكوشلاو ةفيلخ يجاحو يميمتلاو

 ةخسن هنم دجوت . ينيعلا خيش يواهرلا نيدلا ماسحل هقفلا يف ةزوجرأ ةرخازلا راحبلاو

 مقر ةيرصملا بتكلا رادب ةخسنو » ۱۰۳۷ - ۱۰۴۳۲ مقر يباکبوط يارس فحتم يف

 . یفنح هقف٤۱۸-۳

٤٦ 



 هوجو ىلإ ةراشإلا عم بيكرتلا نم اهيف لضعأ ام لحب ةزوجرألا هذه ينيعلا حرش دقو

 اهلفغأ لئاسم ضعب مظنو « راصتخالاو زاجيإلا هجو ىلع لئاسملا روص ركذو بارعإلا

 . ةمدقملا يف كلذ ىلإ راشأ امك مظانلا

 ۸۲۲ ةنس مرحم ١۳ يف ةقرو ۳٠٤ وحن وهو لوألا ءزجلا فيلأت نم ينيعلا ىهتنا دقو

 ريخألا نم صقان وهف ةقرو ۲٤١ ىلع يوتحي يذلا يناثلا ءزجلا امأ « هرخآ يف حضوم وه امك

 .ةقرو رادقمب

 ٥- ةئاملا لماوعلا حرش يف ةئفلا لئاسر :

 دامعلا نباو ةفيلخ يجاحو يميمتلاو يواخسلاو يدرب يرغت نباو ينيعلا هركذ

 ۲۷ ص نم ه ٤٦۳٣ مقر عومجم نمض ةيرصملا بتكلا راد يف ةخسن هنم دجوت . ناملكوربو
 . 1۸ ىلإ

 يف باتك ٤۷١ ىفوتملا يناجرجلا نمحرلا دبع نب رهاقلا دبع ركب يبأل ةئاملا لماوعلاو

 ريغ همظنامك «اًحرش ۳٣ هل ناملکورب دع دقل یتح فلؤملا دعب ءاملعلا هب ىنتعا « وحنلا

 . ءاملعلا نم دحاو

 ٦- دهاوشلا رصتخم ةبطخ حرش :

 .ناملكوربو ةفيلخ يجاح هركذو « يفوصلا دمحأ نب يلع ةمجرت يف يواخسلا هركذ

 . مالكلا يشوح اهيف لمعتسا يتلا دئالقلا دئارف ةبطخل حرش وهو

 .م ۳° مقر ةيرصملا بتكلا رادب ةخسن هنم دجوت

 :دواد يبأ ننس نم ةعطق حرش -۷

 ةفيلخ يجاحو يميمتلاو يواخسلاو يدرب يرغت نباو ينيعلا هركذ . نيدلجم يف

 . يناتكلاو ناملكوربو دامعلا نباو

 . ثيدح ۲۸١ مقر ىرخأو « ۱۹٦۹۷ مقر ةيرصملا بتكلا رادب ةخسن هنم دجوت

 :بيطلا ملكلا حرش يف بيهلا ملعلا -۸

 يناكوشلاو دامعلا نباو ةفيلخ يجاحو يميمتلاو يواخسلاو يدرب يرغت نبا هركذ

۷ 



 . يناتکلاو ناملکوربو

 : راثآلا يناعم حرش يف رابخألا ينابم -۹

 يميمتلاو هداز يربك شاطو يطويسلاو يواخسلاو يدرب يرغت نباو ينيعلا هركذ

 .يناتكلاو يونكللاو يناكوشلاو دامعلا نباو هداز يضاير نب فيطللا دبعو ةفيلخ يجاحو

 . نیکزسو

 بتكلا رادب ثيدح ٤۹ مقر ءازجأ ةتس يف فلؤملا طخب ةصقان ةخسن هنم دجوت

 . ءازجأ ةسمخ يف فلؤملا طخب ب ۲۹۸۸ مقر لوبناتسا نع ةروصم ىرخأو « ةيرصملا

 . هرخآ يف ركذ امك اءزج رشع دحأ وهف باتكلا ءازجأ ددع امأ

 : اهریغو تایاکح ىلع لمتشی عومجم -۰

 نيقرشتسملا ةلجم ىلإ هازعو هركذ ناملكورب نأ الإ « ينيعلل مجرت نمم دحأ هركذي مل

. 10٥ 

 ١-المسائل ةيريهظلا ىواتفلا نم ةبختنملا ةيردبلا :

 دامعلا نباو ةفيلخ يجاحو يميمتلاو يواخسلاو يدرب يرغت نباو ينيعلا هركذ

 مقر ةيرصملا بتكلا رادب ةقرو ١١١ مضي دحاو دلجم يف فلوملا طخب ةخسن هنم دجوت

 . 00۷۹ مقر يناطيربلا فحتملا يف ةخسنو « يفنح هقف ٨۸

 رمع نب دمحأ نب دمحم نيدلا ريهظل ةيريهظلا ىواتفلا باتك نم بختنم باتكلاو

 . ٦1۹ ىفوتملا بستحملا يراخبلا

 يف ركذ اب ءانغتسا هيلع عالطالا رثك ام تفذحو « هيلإ جايتحالا رثكي ام اهنم تبختناو

 .( تالوطملا نم اهحورش ىف نود اجب ءافتكاو ‹ تارصتخملا

 يف هتداعك هتياورب هزاجأ نم وأ « باتكلا اذه ىقلت نمع هتمدقم يف ينيعلا ركذي ملو

۸ 



 . هتارصتخمو هحورش

 ‹ ۲۳ ةقرولا يف يهتني ةراهطلا باتك نأ انفرع اذإ بختنملا اذه نع ةركف ذخأن نأ نكيو

 ۲١ ىلإ فصنو ةقرو جحلاو ‹« ناتقرو وهف ىلإ موصلا هدعبو ‹۲۸ ىلإ هدعب ةاكزلاو

 . .اذكهو

 لب همكح ىلع ةلدألاو طورشلاو ناكرألاو فيرعتلا ركذب أدبي ال ًالثم جحلا باتك يفو

 . جحلا يف ةعاطتسالا ىنعم حرشب ادبي

 .ه ۸٤١ ةنس ىلوألا ىدامج ٠۲ يف هنم غرف دقو اذه

 : ىقتلملا حرش يف ىقتنملاو عمجملا حرش يف عمجتسملا -۲

 دبعو ةفيلخ يجاحو يميمتلاو هداز يربك شاطو يطويسلاو يواخسلاو ينيعلا هركذ

 . ناملكوربو يونكللاو ىناكوشلاو دامعلا نباو هداز ىضاير نب فيطللا

 ٠٠۸ همقرو ةقرو ٠١ ىف لوألا نيأزج ىف ةيرصملا بتكلا راد ىف ةخسن هنم دج وتو

 . یفنح هقف ۷٩۰٩ همقرو ةقرو ۲۲۰ یف یناثلاو « یفنح هقف

 نب دمحأل ةيفنحلا هقف يف نيرهنلا ىقتلمو نيرحبلا عمجم باتكل حرش باتكلا اذهو

 وهو هفلأ ينيعلا نأ يواخسلا ركذ دقو . 1۹٤ ىفوتملا ىتاعاسلا نباب فورعملا بلغت نب ىلع

 . هوظرقو هيلع اوفقوف هخويش رابك ةايح يف ةنس نيرشعو ىدحإ نبا

 ماع هنم یهتنا» : هنأب اذه هباتك نم يناثلا ءزجلا رخآ يف لوقي ينيعلا تدجو ينكلو

 يف همتخ دقو ۷۸٩ ةنس باتنيع ةنيدم يف عمجملا ذخأ هنأ اًصضيأ هيفو « (« ةماتك ةراحب ٥

 . نیتلماک نیتنس

 عم دمحأو كلامو يعفاشلا ةثالثلا ةمئألا لاوقأ لصألا ىلع اذه هحرش يف ينيعلا دازو

 . عضاوملا ضعب يف نيثدحملا ءارآ ركذو لاوقألا نم فعضألاو حصألا نايب

 . لئاسملاو عورفلا بئارغ ىلعو بارعأإللا نم لكشملا ىلع هيف هبن امك

 : راثآلا يناعم لاجر يف رايخألا يناغم -۳

 . نيكزسو ناملكوربو يناتكلاو يونكللاو يميمتلاو يواخسلاو ينيعلا هركذ

۹ 



 حلطصم ۷۲ مقر ةيرصملا بتكلا رادب ريخألا ءزجلا ةصقان نيدلجم يف ةخسن هنم دجوت

 ٤٨٩٥ و ٤۸٤ اهماقرأ ءازجأ ةثالث يف ايك رتب ىباكبوط يارس فحتم يف ةلماك ةخسن هنم دجوتو

 . ۷۷و

 ىفوتملا يواحطلا رفعج وبأ ةمالس نب دمحم نب دمحأ مامإلل راثآلا يناعم حرشو

۱ 

 هللا ءاش نإ باتكلا اذه نع ثيدحلل ةدوع انلو

 يف يواحطلا ةلحر باتك دنهملا فيسلا ىلع هتمدقم يف توتلش ميهف ذاتسألا ركذ دقو

 كانه دجوي الف ذاتسألا ىلع فحصت دق مسالا لعلو « ينيعلا ردبلا تافلؤم نمض دلجم

 ملو ‹« ناملکورب ىلإ كلذ ازعو هقبس نم نود هرکذب وه درفنا دقو ينيعلل مسالا اذهب باتك

 دلجم يف يواحطلا لاجر باوصلاو ناملكورب دنع هدجأ

 : ةينيدلا ماكحألا يف ةينادوسلا ةمدقملا-٤

 ايفوص ايأ ةبتكم ىلع لاحأو ناملكورب اهركذ دقو « ينيعلل مجرت نمم دحأ اهركذي مل

 . ۱٤۳٩۹ مقر

 :كولملا ةفحت حرش يف كولسلا ةحنم ٥-

 دامعلا نباو ةفيلخ يجاحو يميمتلاو يواخسلاو يدرب يرغت نباو ينيعلا هركذ

 . ناملکوربو يونکللاو يناكوشلاو

 « ۳۷۲۹ اهمقر ةقرو ٠١١ يف دادغب فاقوأ يف بتكلا نئازخ يف ةخسن هنم دجوت

 تاقرو ٠٠۸ يف ٠١ / ۱۳۸۲۹ مقر يلرکنألا نسح ةبتكم يف ةخسنو . ىرخأ خسن سمخو

 مأ ةعماجب ةيزكرملا ةبتكم لا يف ةخسنو . ۸٥0١ مقر عومجم نمض سنوتب ةخسن هنم دجوتو
 ةدعقلا يذ نم ٤ يف ةخوسنم فلؤملا طخب ء١۲١٠ اهمقر ةقرو ٠١١ يف ةمركم ا ةكمب ىرقلا

 . ۸6۸ ةنس

 ىفوتملا نسحملا دبع نب ركب يبأ نب دمحم ركب يبأل فانحألا هقف يف باتك كولم ا ةفحتو

 ةالصلاو ةراهطلا : يهو هقفلا نم باوبأ ةرشع ىلع هيف رصتقا « عباسلا نرقلا رخاوأ يف

 . بدألا عم بسكلاو ضئارفلاو ةيهاركلاو حئابذلا عم ديصلاو داهجلاو جحلاو موصلاو ةاكزلاو



 . دئاوفلا نم ًاريثك هدازو هثيداحأ جرخف اذه هباتكب ينيعلا ىنتعا دقو

 لک لمع دنع ا يبنلا ىلع ةالصلاو ريبكتلاو حيبستلا مرحيو » هلوق هدئاوف نمف

 لمعي هنأ ىلع وهللا وأ قسفلا سلجم يف اَب يبنلا ىلع ىلص وأ ربك وأ حبس اذإ امك ‹«مرحم

 ىلصو ىلاعت هللا حبسو هيرتشمل هعاتم حتف اذإ رجاتلا كلذكو « هيف مثأي مارح وهف قسفلا لمع

 . ٠ هعاتم ةدوج يرتشملا مالعإ كلذب دارأو ايم يبنلا ىلع

 خيشب فورعملاو ١*۸ ىفوتملا يوفص خيشل هفلأ ينيعلا نأ يواخسلا ركذ دقو

 . قوقرب رهاظلا ءارمأ نم يكصاخل ا

 ١- راثآلا يناعم حرش يف رابخألا ينابم حيقنت يف راكفألا بخن :

 داؤف هركذ دقو « دحاو باتك رايخألا يناغمو هنإف ينيعلل مجرت نمم دحأ هركذي مل

 . نیکزس

 ۲١° مقر تادلجم ةينامث يف فلؤملا طخب ةيرصملا بتكلا رادب ةخسن هنم دجوتو

 ةخسن دجوت امك ‹ ۸1۹ ةنس ريخألا نمو ۸٠۸ ةنس لوألا ءزجلا نم فلؤملا ىهتنا « ثيدح

 ةثالث يف يباكبوط يارس فحتم يف ةصقان ةخسن دجوتو . ب ۲٠١٤١ مقرب اًضيأ ىرحأ

 . سماخلاو عبارلاو يناثلا ءازجألا يهو . ١/ ٠٠۳ و ٤/ ٠٠۳ و / ٠٠۳ /۲ اهماقرأ ءازجأ

 : فيرصتلا لئاسم يف فيرعتلا لئاسو -۷

 ١١١ ةقرولا ينرملا عانقلا فشك يف ينيعلا هركذ دقو « ينيعلل مجرت نمم دحأ هركذي مل

 . فلؤملا طخب اهلعل ةروصنملا ةيدلب ةبتكمب ةيطخ ةخسن نع

 : فارطألا ليمكت -۸

 ةخسن هنم دجوت . دلجم يف هنأ ركذو ‹ يراقلا ةدمع ىلع هتمدقم يف يرثوكلا هركذ

# % # 

°١ 



 : ملاعلا تابتكم يف دجوت ملو ينيعلل تبسن بتك : اًنلاث

 ١- ةيكرتلاب ) ةرساكألا خيرات ( .

 . يناكوشلاو ةفيلخ يجاحو يميمتلاو يواخسلا هركذ

 : ةيوحن ةركذت -۲

 . يميمتلاو يواخسلا هركذ

 : ةعونتم ةركذت -۳

 . يميمتلاو يواخسلا هركذ

 ٤ - ةيديؤملا ةلودلا يف ةينسلا ةرهوجلا :

 . ةفيلخ يجاحو يميمتلاو يطويسلاو يواخسلاو ينيعلا هركذ

 تايبألا اهنم درجف رجح نبا اهيف هبقعت دقو « ديؤملا كلملا ةريس يف ةموظنم باتكلاو

 مظن نم نيعلا ىذق» هامس باتك يف تيب ةئامعبرأ نم ًاوحن تغلبف نزو الب يتلاو ةكيكرلا
 . « نيبلا بارغ

 :ثيللا يبأ ريسفت ىلع يشاوحلا ٥-

 .یکاو یراخسلا کد

 بحاص ۳۷١« ىفوتملا يدنقرمسلا ميهاربإ نب دمحأ نب دمحم نب رصن وه ثيللا وبأو
 . نيلفاغلا هيبنتو ريسفتلا

 ٦- يوغبلا ريسفت ىلع يشاوحلا :

 ىميمتلاو يواخسلا هركذ ۰

 ٠٦ ريسفتلا يف ليزنتلا ملاعم مساب نزاخلا ريسفت شماه ىلع عوبطم ريسفتلا يف هباتكو .

 : فاشكلا ريسفت ىلع ىشاوحلا -۷

 . يميمتلاو يواخسلا هركذ

o۲ 



 . 0۳۸ یفوتملا يرشخمزلا دمحم نب رمع نب دومحمل فاشكلا ريسفتو

 : حيضوتلا ىلع يشاوحلا -۸

 . يناكوشلاو ةفيلخ يجاحو يميمتلاو يواخسلاو يدرب يرغت نباو ينيعلا هركذ

 ۷١١. ىفوتملا ماشه نبال «كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ » باتك وه حيضوتلاو

 : فنصملا نبال ةيفلألا حرش ىلع يشاوحلا -۹

 . يناكوشلاو دامعلا نباو ةفيلخ يجاحو يميمتلاو يواخسلاو يدرب يرغت نبا هركذ

 ضعب يف هأطخو هدلاو ةيفلأ حرش « 1۸٦ ىفوتملا ةيفلألا بحاص نبا وه فنصملا نباو

 دعب ترهتشا مث ةصالحخلا هتيفلأ ىمس اإ كلام نباو « ةينآرقلا دهاوشلا دروأو عضاوملا

 . ةيفلألاب

 :يدربراجلل ةيفاشلا حرش ىلع يشاوحلا-٠

 . يناكوشلاو ةفيلخ يجاحو يميمتلاو يواخسلاو يدرب يرغت نباو ينيعلا هركذ

 اريثك ءاملعلا ىنتعا دقو . ٠٤١ ىفوتملا بجاحلا نبال فرصلا نف ىف باتك ةيفاشلاو

 . ۷٤١ ىفوتملا يدربراجلا مهنمو « هدعب نم اهحرشب

 ١- تاماقملا ىلع ىشاوحلا :

 ينيعلا مزالو » هنع لاقف يوامكدلا يلع نب دمحأ نب يلع ةمجرت يف يواخسلا هركذ

 .« تاماقملا ىلع هبتك ام هنع ذخأ ىتح

 : ٠٠١ ىفوتملا يريرحلل يصصقلا بدألا يف باتك تاماقملاو

 : سلاحملا نيز -۲

 هنأ هطخب تيأرو رودصلا حراشم هامس تادلجم نامث يف باتك قئاقرلاو ظعاوملا يف كولملا

 .(سلاجملا نيز هامس

 نامث يف باتك قئاقرلاو ظعاوملا يف كولملا ةفحت هلو » : اًضيأ هل كوبسملا ربتلا يفو

or 



 : « سلاجملا نيز هامس هنأ هطخب تيأرو رودصلا حراش هامس تادلجم

 : ‹رودصلا حراش همسا ليقو سلاجملا نيز » : نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح لاقو

 يف قئاقرلاو ظعاوملا يف رخآ باتكو كولملا ةفحت هل » : يناكوشلل علاطلا ردبلا يفو

 . «تادلجم نامت

 اذه ينيعلا انل لح دقل ؟ ناباتك امه مأ ؟ رودصلا حراش هسفن وه سلاجملا نيز لهف

 : اهنمو هبتك نم ةفئاط هرخآ يف ركذ دقف « ينرملا عانقلا فشك هباتك يف لاكشإلا

 حراش باتکو » : لاق مث بتك ةدع ركذ مث « تادلجم نامث يف سلاجملا نيز »

 .(«رودصلا

 نيباتك سلاجملا نيزو رودصلا حراش امهلعج يف دنهملا فيسلا اققحم باصأ دقو

 . تادلجم نامث يف اًضيأ رودصلا حراش امهلعج يف امهو امهنأ الإ نيلقتسم

 : ءايبنألا ريس -۳

 يميمتلاو يواخسلا هركذ

 :يابسرب فرشألا ةريس ٤-

 . ةفيلخ يجاحو يميمتلاو يواخسلا هركذ

 ٥- لوطم ) : كلام نبا ليهست حرش (

 دامعلا نباو يواخسلاو يدرب يرغت نبا هرکذ

 ىلع بقاعت دقو اذه اننامز ىلإ لوادتم روهشم وحنلا ىف باتك كلام نبال ليهستلاو

 ك ءاملعلا نم ةعامج هحرش

 ٠- رصتخم ) : كلام نبا ليهست حرش (

 . دامعلا نباو يواخسلاو يدرب يرغت نبا هرکذ

 .قباسلا حرشلل رصتخم باتكلا اذهو

 : يواسلا ةديصق حرش يف يواحلا -۷

 يميمتلاو هداز يربك شاطو يطويسلاو يواخسلاو يدرب يرغت نباو ينيعلا هركذ

o٤ 



 . ينيعلا ىوس مهنم همساب حرصي ملو « ةفيلخ يجاحو

 نكر نب دمحم نيدلا ردصل يهو ةيبجاحلا يهاضت ةيمال ضورعلا يف يواسلا ةديصقو

 : يواسلا دمحم نب نيدلا

 : بجاحلا نبا ةيمال حرش -۸

 ملع يف ةديصق يهو 2 دامعلا نباو ةفيلخ يجاحو يميمتلاو يواخسلاو ينيعلا هركذ

 : لوصألا يف رانملا حرش -۹

 . طقف يواخسلا هركذ

 ۷٠١. ىفوتملا

 ٠١- ةيفنحلا تاقبط :

 يجاحو يميمتلاو هداز يربك شاطو يطويسلاو يواخسلاو يدرب يرغت نبا هرکذ

 9 يناتكلاو يونكللاو يناكوشلاو دامعلا نباو هداز يضاير نباو ةفيلخ

 :ءارعشلا تاقبط ١-

 يميمتلاو هداز يربك شاطو يطويسلاو يواخسلاو يدرب يرغت نباو ينيعلا هركذ

 . يونكللاو يناكوشلاو دامعلا نباو هداز يضاير نباو ةفيلخ يجاحو

 :راحبلا ررد حرش راكفألا ررغ -۲

 هداز يضاير نباو يميمتلاو يطويسلا هركذ . ةعبرألا بهاذملا ىلع ىواتفلا يف

 يقشمدلا يونوقلا فسوي نب دمحم نيدلا سمشل ةيفنحلا عورف يف راحبلا رردو . يونكللاو

 . ةثالثلا ةمئألا بهاذم نيبو نيرحبلا عمجم نيب هيف عمج « ۷۸۸ ىفوتملا

 :بابللا حرش ىلع دئاوفلا-۴۳

 . دامعلا نباو يميمتلاو يواخسلاو يدرب يرغت نبا هركذ

CI-) 



 . فاقلا نوكسو نونلا مضب « راكارقنلا ديسلل وحنلا يف باتك بابللاو

 ٤- ماشه نبا ةريس نع ماثللا فشك :

 يناكوشلاو ةفيلخ يجاحو يميمتلاو يواخسلاو يدرب يرغت نباو ينيعل اهرکذ

 . هلمكي مل « ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىلع حرش وهو . يناتكلاو

 :قشمد خیرات رصتخم ٥-

 ةداز يضاير نباو ةفيلخ يجاحو يميمتلاو هداز يربك شاطو يطويسلا هركذ

 . يونکللاو

 . ٥۷١ ىفوتملا ركاسع نبال قشمد خيراتو

 : نامحلا دقع رصتخم رصتخم ٦-

 ثالث يف وهو يناكوشلاو دامعلا نباو يميمتلاو يواخسلاو يدرب يرغت نبا هركذ

 :نايعألا تايفو رصتخم -۷

 . يناكوشلاو دامعلا نباو يميمتلاو يواخسلاو يدرب يرغت نباو ينيعلا هركذ

 . ناكلخ نبال مجارتلا يف باتك نايعألا تايفوو

 : خويشلا مجعم -۸

 دامعلا نباو يميمتلاو يواخسلاو يدرب يرغت نباو ينيعلا هركذ دلجم يف

 يناتكلاو يناكوشلاو . یناتکلاو یناکوشلا

 ءامسأ اورضحي نأ خويشلا نع يقلتلاو عامسلاو ذخألا نم نيرثكملا ءاملعلا ةداع ترج

 . ينيعلا لعف كلذكو « فورحلا ىلع بترم مجعم يف مهخويش

 :فيرصتلا يف ةمدقم -۹

 . يناكوشلاو يميمتلاو يواخسلا هركذ

 هه“



 : ضورعلا يف ةمدقم-٠

 . يناكوشلاو يميمتلاو يواخسلا هركذ

 ١- ضورعلا ملع يف صوصنلا نازيم :

 . ةفيلخ يجاحو ينيعلا هركذ

 :رداونلا يف ةركذتلا -۲

 . «رداونلا» مساب يواخسلاو مسالا اذهب ينيعلا هركذ

 :طيحملا رصتخم يف طيسولا -

 دامعلا نباو يميمتلاو يواخسلاو يدرب يرغت نباو ينيعلا هركذ . نيدلجم يف

 . يدادغبلاو يناكوشلاو

 (ه٩۹۰٤ ) يسخرسلل « طوسبملا» لئاسم هفلؤم هيف حقن ةيفنحلا هقف يف باتك طيحملاو

 يف طيحللا : لوألا « نيباتك باتكلا اذه العجف دنهملا فيسلا اققحم مهو دقو

 نم لك نأل رهاظ مهو وهو . نيدلجم يف طيحملا رصتخم يف طيسولا 1 يناثلاو ‹ نيدلجم

 طيسولا ىوس ركذي مل هسفن ينيعلا نإو « رصتخملا ىوس اوركذي مل نيقباسلا نم ينيعلل مجرت

 :ىلازغلل ءايحإلا ثيداحأ كلذ نم ةقرفتم ثيداحأ نم عومجم باتك و

 يف ركذو» : ب۸۹ ةقرولا يف لاقو « ب١١١ ىنرملا عانقلا فشك يف ينيعلا هركذ

 دقو « رظنلاب هتفرعم ةلع كلذ ببسو « ليلق ريغ حصي ال امو ةعوضوملا ثيداحألا نم ءايحإلا

 . « رصتخم عومجم يف كلذ تعمج

 ٥- كسانملا باتك .

  -۳٦يرودقلا كيرتت :

 . ةيكرتلا ىلإ هتمجرت يآ

o۷ 



 : همان هاش كیرتت یف همار هام -۷

 ىفوتملا يسوطلا دمحم نب نسح مساقلا يبأل روهشم موظنم يسراف باتك همان هاشو

 ةركذت هلعجو ۳۸٤ ةنس اهرخآ ةنس نيثالث ةدم ىف همظن « ةيداليم ١١ ٤ه - ٠٠٠١ يلاوح

 ماع ميق لخدم عم مازع باهولا دبع همان هاشلا رشن دقو ‹ نيكتكبس نب دومحم ناطلسلل

۱-.-. 

 : ءاملعلا ةضور لئاسم نم بختنم -۸

 . يفنحلا يتسيودنزلا يراخبلا ىيحي نب نيسحلا يلع يبأ خيشلل ءاملعلا ةضورو

 ب۲١١ ینرملا عانقلا فشك هباتك يف ينيعلا اهركذب د رفنا ةريخألا ةسمخلا بتكلا هذهو

 ۳و

 : رودصلا حراش -۹

 . باتكلا اذه ركذ نميف مالكلا قبس دقو « دلجم يف
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 : اهنمف تافلؤم ىلع ظيراقت ينيعلل نإف بتكلا هذه ريغو

 : رفاولا درلا ىلع ظيرقتلا - ١

 رصان نبال رفاولادرلاو . « ةيميت نبال راصتنالا ىف ةياغ وه » : لاقو .يواخسلا هركذ

 . ةيميت نبا رفك يذلا يراخبلا ءالعلا ىلع در وه ‹ يقشمدلا

 ينهفتلاو ينيقلبلاو رجح نبا مهنم ءاملعلا نم ةعامج ينيعلا ريغ باتكلا اذه ظرق دقو

 2 قلخو هللا رصن نب بحملاو ¢ يطاسبلاو

 ىهتنا دقو « « يناهبنلا ىلع درلا يف ينامألا ةياغ ١ باتك نمض عوبطم ظيرقتلا اذهو

 .ةرهاقلاب ۸١ ةنس لوألا عيبر ۱۸ يف هظيرقت نم

 ربا نأ : لاق نم نأ معز نم ىلع رنإرلا درلا » باتك ىف اهلك ةعوبطم ظيراقتلا هذهو

 .هنم ۱۹١ ىلإ ٥۷ ةحفصلا نم أدبي ينيعلا ظيرقتو « رفاك وهف مالسإإلأ خيش ةيميت

0۸ 



 : عيدبلا يف عيبرلا رهز ىلع ظيرقتلا - ۲

 . يواخسلا هركذ

 انسح اًميسقت همسق عيدبلا دهاوش يف باتك « سامقرق نبال عيدبلا يف عيبرلا رهزو

 نکل هباب يف نسح وهو « همظن نم اٿيش عون لک يف هيف ركذو « عون يتئام وحن ىلإ هيف لصو
 فيرصتلا ثيح نم تاملكلا يف أطخ ىلعو « رثنلاو مظنلا نم ريثك نحل ىلع لمتشي هنإ ليق

 . رجح نبا ًاضيأ هظرق نمو « « عيرملا ثيغلا » هامس اًريبك حرش هحرش مث « بيكارتلاو

 : ةيديؤملا ةريسلا ىلع ظيرقتلا - ۳

 . يواخسلا هركذ

 ‹«ضهان نبا وه ةريسلا هذه بحاصو «ديؤملا كلم ا ةريس يف ءاملعلا نم ريثك فلأ

 : مهنم ءاملعلا نم ةعامج ةريسلا هذه ظرقدقو

 ١- ةعامج نباب فورعملا يومحلا ينانكلا زيزعلا دبع نب ركب يبأ نب دمحم )۸٩١(.

  -۲يزرابلا نب نامثع نب دمحم نب دمحم )۸۲۳( .

  -۳ينيمامدلا نبا يردنكسلا ركب يبأ نب دمحم )۷۲۷(.

 ٤ - ةجح نباب فورعملا يومحلا يلع نب ركب وبأ )۸۳۷( .

 ٥- يلصوملا ركب يبأ نب كلملا دبع )۸٤٤( .

  -1ينالقسعلا رجح نبا )۸٥۲( .

  -۷يناتنهلا ميهاربإ نب دمحم )۸۷۲( .

 .رصإلا عفر ىلع ليذلا يف ينيعلا ةمجرت نمض ظيرقتلا اذه عبط دقو ريثك مهريغو

 ٤- :يواخسلل باتك ىلع ظيرقت

 يواخسلا هركذ .

 رصإلا عفر ىلع ليذلا يف ينيعلل هتمجرت لالخ يواخسلا ظيرقتلا اذه دروأ .

# F# +¥ 
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 يف ديس داؤف ذاتسألا اهرشن ينيعلل خيراتلا ةباتك يف ىوتف كانه ظيراقتلا هذه دعبو

 ةلاقم نمض كلذو ء۲١1۷ - ۱۷١ ص ۱۹١١ ةنسل ۲ دلجملا ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم ةلجم

 نرقلا مالعأ نم ةسمخل رشنت مل ىواتف ةسمخ مجارتلاو خيراتلا ةباتك يف خرؤملا طورش)» ناونعب

 ٤٤ مقر دنهلا دابأ رديحب ةيفصلا ةناخبتك يف ةدوجوم ىواتفلا هذهو . « يرجهلا عساتلا

 . ةحفص هرشع دحأ يف عقتو « عيماجم



 مهب رث'اتو مهمزال نيذلا هخویش مها

 ىلع ةلمتشم تناك هتفاقث نأ ابو «هرصع خياشم رابك ىلع هملع ينيعلا ردبلا ىقلت

 نوئرقملاو نورسفملاو نوثدحملا مهنم ناكف مولعلا نم ددع يف ةمئأ هخويش ناك «ملعلا نم نونف

 ا ا

 . ىرخألا بهاذملا بابرأ

 درفأ دقف مهترثكلو مهرصح نآلا دحأ عيطتسي ال ثيحب ةرثكلا نم ينيعلا ردبلا خويشو

 ال ليوط ءانع دعب اهنإف اهعبتتو خيراتلاو مجارتلا بتك ةءارق امأ «هخويش مجعم يف ًادلجم

 ىلع ىغط رجح نبا مسا ركذ نأ كلذ ببسو خويشلا ءالؤه نم دودحم ددع ىوس انيطعت

 رجح نبا نأ ركذيو الإ رصعلا كلذ ءاملع مجارت نم ةمجرت ولخت داكت الف ءاملعلا ىقاب ءامسأ

 . هب مامتهالا ةرثكل هريغ يسن كلذلو سكعلا وأ هل مجرتملا نع ذخأ

 ظحلا ةرومغم نكت مل ةرتفلا كلت يف باتنيع ةدلب نأ هخويشل ةمجرتلا لالخ ظحالنسو

 . نماثلا نرقلا لبق نيروهشملا نم دحأ اهيلإ بسني مل ةريغص ةدلب يف هب سأب ال ددع اذهو

 ةمجرت مهل ركذت مل كلذ عمو هرصع ةمئأ نم ناك هخويش ضعب نأ اًسضيأ ظحالنسو

 .ةتبلا ةمجرت مهل دجأ مل مهضعب نأ امك «نامجلا دقع يف ام ىوس

 امأ ةمجرتلا رداصم ىلع تلحأو ‹ةلصفم هبش ةمجرت هخويش نم ةرشعل تمجرت دقو

 . مهتمجرت رداصم ىلع ةلاحإلا عم كلذ دجو نإ مهنع هاقلت امو مهءامسأ تركذف مهيقاب

 . يقارعلا لضفلا يبأ رصعلا كلذ مامإي هللا نوعب ًادبأسو

 :ىقارعلا ١-

 وب « نيدلا نيز ميهاربإ نب ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب نيسحلا نب ميحرلا دبع وه
 . يعفاشلا يرصملا ينارهملا «لصألا ينانزارلا يدركلا لضفلا

 . لبرإ لامعأ نم نانزارو
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 . لينلا ىطاش ىلع ينارهملا ةيشنمب ةرهاقلاب ۷٠١ ةنس ىلوألا ىدامج ١١ يف دلو

 نباو ‹ةعامج نب زعلاو ‹يكلاملا يئانخألا نيدلا يقتو «يلواجلا رجنس نم عمس

 يواحلا ظفح .همولعو ثيدحلاو ةغللاو لوصألاو هقفلا يف رظنو « عبسلا تاءارقلا أرق
 .اًرطس ٠٠٠ مويلا يف ظفح ابرو «ديعلا قيقد نبال ماملإلاو

 .ةزغودفصو سلبانو صمحو هامحو بلحو قشمدو سدققلا تيب ىلإ لحر

 .دالبلا كلت خويش رابك نع ذخأو ةيردنكسإلاو كبلعبو سلبارطو

 نم ءالمإلا يف عرشو ةرهاقلا ىلإ داع مث اهتباطخو ةنيدملا ءاضق يلوو ارارم رواجو جح

 ةنس ايحأ نم لوأ وهو نولوط نبا عماج يف اًسلجم ٤١١ ىلمأف «تام نأ ىلإ ۷۹١ ةنس
 . تعطقنا نأ دعب ءالمإلا

 ‹ةيدقلا ةيرهاظلا ةسردملاو «ةيلماكلا ثيدحلا راد :اهنم نكامأ ةدعب سيردتلا يلو

 .هریغو نولوط نبا عماجو ‹ةيلضافلاو «ةيروقنسارقلاو

 ينيعلاو يدنشقلقلاو تارفلا نباو رجح نباو ةعرز وبأ نبا : مهنم ريشكلا هنع یور

 .ديعلا قيقد نبال ماملإلاو نيحيحصلا هنم عمسو

 ةراهطلا يف يقوتلا ديدش «شيعلا قيض «فلكتلل احراط مالكلا رزن راقولا ريثك ناك

 .«ليللا مايق كرت هرأ ملف ةدم هتمزل» : رجح نبا لاق ةهاكفلاو ةردانلا نسح

 «هيلع ءانثلا يف نوغلابي هرصع خويش ناك ثيحب مدقتو اهيف عربف ثيدحلا مولعب ينع

 يمثيهلا هرهص مهصخأ نمو «هرصع لهأ بلاغ جرخت هيلعو نفلا اذه يف هيلإ روظنملا راصو

 . هل اهيمسيو هبتك بطخ هل لمعي ناک لب فينصتلاو جيرختلا ةيفيك همّلع يذلا وهو

 . عدم وهف هاوس ةيرصملا رايدلاب ثيدحلا يعدي نم لك» : ةعامج نب زعلا هنع لاق

 رفص يف هل ءالمإ رخآ سانلاب ىلمأف «رصب ءالغلا عقوو لينلا فقوت هرمع رخآ يفو

 : اهلوأ ةديصقب سلجملا متخو ۸٠١ ةنس

 دييأتو لضفب هددمي هللا لس و ر لوا

1۲ 



 : اهرخآ يفو

 يدون اذإ بوركلا فاشكو بويع لارتاسو بونذلا ٌرافغف تنأو

 ةرثك نم كلذ دعب ةكربلا اوأرف ةغيلب ةبطخ بطخو ءاقستسالا ةالص سانلاب ىلصو

 . ايلاع ةنسلا كلت لينلا ءاجو هدوجوو ءيشلا

 . ةدوهشم هتزانج تناكو ةرهاقلاب

 :اهنم ةريثك هفيناصت

 . ريغصو طسوتمو ريبك يف «ءايحإلا ثيداحأ جيرخت -

 .اهحرش مث «ثيدحلا ملع يف ةيفلألاو -

 .ةريسلا يف ةموظنم -

 . نآرقلا بيرغ يف ةموظنم -

 . هلمكي مل «تادلجم ةعست يف سانلا ديس نبال يذمرتلا حرش ةلمكت -

 . يوونلل بذهملا حرش ةلمكت -

 .ابرلا ميرحت خيرات -

 . ديعلا قيقد نبال حارتقالا مظن -

 :ينيقلبلا -۲

 جارس « قحا دبع نب قلاخلا دبع نب باهش نب حلاص نب ريصن نب نالسر نب رمع وه

 . يعفاشلا يرهاقلا مث ينيقلبلا ينانكلا صفح وبأ «نيدلا

 ظفحو «ةنيقلبب رصم ضرأ يبرغب ۷۲٤١ نابعش نم رشع يناثلا يف ةعمجلا ةليل دلو

 ةيبطاشلاو ررحلا اًضيأ اهب ظفحو «ةنس ةرشع يتنثا نبا وهو هب يلصو اهب ميركلا نآرقلا
 . كلام نبال وحنلا يف ةيفاشلاو . ةيفاكلاو

 هظوفحم ةرثکو هئاکذب مهرهبف «ةنس ةرشع يتنثا نبا وهو ةرهاقلا ىلإ هوبأ هب مدق
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 . هكاردإ ةعرسو

 نالدع نبا نع ذخأف «مالتحالا زهان دقو نيتنسب اهدعب عجرو «هدلب ىلإ داع مث

 نب زعلاو حامقلا نباو يكبسلا نيدلا يقتو يناوسألا نيدلا مجنو «يناهبصألا نيدلا سمشو

 . ىبهذلاو يزملا هل زاجأو ةعامج

 عماجب سردو .امهريغو بلحو قشمد لخدو ‹سدققملا تيب رازو ۰ ةنس جح

 ‹ةيكلملاو «ةيردبلاو «ةيبورخلاو ةيزاجحلاو « ةيريدبلا ةسردملاو «نولوط نبا عماجو ء«ورمع

 . ۷٦۹ ةنس قشمد ءاضق ىلو ‹ «ةيقوقربلاو

 الو هينادي نم ةيعفاشلا نم هتقو رخآ يف نكي مل «قالطإلا ىلع ةرهاقلا ةمالع ناك

 مولعلا رئاس نم لقنلاو ظفحلا يف ىلوطلا ديلا هلو ءاهلك سلاجملا يف هيلإ راشملا وه ناكو هبراقي

 . لاجرلا ءامسأو ثيدحلاو عورفلا يف اميس الو

 ةطسابملا ةرشك عماًبيهم «لامتحالا ريثك ءةدوملا ليمج «ةءورملا ميظع ناك امك

 .ردصلا ةمالسو رطاخلا ءافص عم ‹«مهرکذب هیونتلاو «مهيلع هقفشلاو «هباحصأل

 رصت نب بحملاو ‹يرزجلا نباو ‹رجح نباو «لالحلا هدلو : مهنم ‹قلحخ هنع یور

 . ةيادهلا ئراق جارسلاو «هللا

 هنس دودح يف «ةديدع سلاجم يف حالطصالا نساحم بلاغ ينيعلا هنم عمس دقو

 . ةيادهلا ئرأق جارسلا ةءارقب ۷۸۹

 كلذل «رمامك ةرهاقلا نم ينيعلا جارخإ مدعل ليلخلا سكرج دنع لخدت يذلا وهو

 ۸٠٥ ةنس ةدعقلا يذ نم رشع يداحلا يف ‹«ةعمحجلا رصع ليبق هللا همحر يفوت

 . هيلع سانلا فسأ رثكو ءاهأشنأ ىتلا هتسردمب نفدو لالجلا هدلو هيلع ىلصو «ةرهاقلاب

 : اهنم تافلؤملا نم ةريبك ةورث فلحخ دقو

 . حالصلا نبال ثيدحلا مولع نيمضتو حالطصالا نساحم -
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 . يعفاشلل مألا باتك بيترت -

 . لمكي مل «ةضورلا ىلع ةضحللا دئاوفلا -

 . لمكي مل «فاشکلا حرش -

 . لمي مل «يذمرتلا ننس حرش -
 . ةيكملا لئاسملا نع ةيضرملا ةبوجألا -

 .اهريغو . ةيعفاشلا هقف يف بيردتلا -

 :يماريسلا ءالعلا -۳

 . يماريسلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ وه

 كردأ . لوصألاو هقفلاو نايبلاو يناعملا ملع اميس ال « ملعلا يف ارحبتم اتنفتم اًمامإ ناك

 رصمو زيربتو مرقو يارصو مزراوخو ةاره ةنيدم يف ءدالبلا يف ىتفأو سردو «رابكلا خياشملا

 .اهریغو

 هللا عم ةلماعملا نسح ةلودلا رباكأ نع الزتعم سانلا نع اًعطقنم اعرو ريخ ناك

 .املخ ءاًيرك عضاوتلا ةياغ اًعضاوتم ءهتبلطو ملعلا لهأل اًبحم «سانلاو

 جرخ مث ءاًميظع ًالابقإ سانلا هيلع لبقأف ةدم نيدرام يف ماقأف ةيلامشلا دالبلا نم مدق

 رهاظلا ناطلسلا هبلط مث اهب نيبلاطلا ديفي ةدم اهب ماقأف بلح ىتأو «ماشلا ىلإ هجوتو اهنم

 . اهب خويشلا خيش هررقف ةيقوقربلا ةيرهاظلا ةسردملا ًأشنأ امدنع قوقرب

 كلملا كلام مهللا لق# : ىلاعت هلوق ىلع اهيف ملكت ةغيلب ةبطخ اهحاتتفا يف بطح دقو

 نم ةرهاقلا نايعأ سلجملا كلذ رضحو . ةيآلا (...ءاشت نمم كلم ا عزنتو ءاشت نم كلملا يتؤت

 نأ ىتح هريغل لصحي ملام مويلا كلذ يف ميظعتلا نم هل لصحو ءءاملعلاو ةاضقلاو ءارمألا

 . ةموسم ةلغب هاطعأو هيلع هعلخو هديب هتداجس شرف ناطلسلا

 هنم فقلت هنأ ركذيو قيقحتلاو مهفلاب هفصو يف طرفيو «هحديي ةعامج نب زعلا ناك
 . بتكلا يف اهتسافن عم اهدجي مل ءايشأ

 ىلع فسألا ةرثكو عضاوتلاو عامجنالاو ريخلاو ةنايدلاب اًقوصوم هتلاح ىلع لزي ملو
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 اأ يساقي ناكو «سفنلا قيضو وبرلا ضرم هب ناکو . هبر قح يف هريصقتب فارتعالاو «هسفن

 . ءاتشلا لصف ىف اميس الو ادیدش

 اًفوص يماريسلا هررق ىتح هخويش يقابل هتمزالم نم رثكأ ةديدش ةمزالم ينيعلا همزال

 . تام نأ ىلإ هتبحص يف يقبو «هبايغ نيح هنع سردلا ىلوتيو اهب امداخو, ةيقوقربلاب

 دعس خيشلل حيقنتلا حرشو «هلئاوأ نم فاشكلا ضعبو « ةيادهلا رثكأ هيلع عمس دقو

 . صيخلتلا ىلع هحرشو «سايقلا باب ىلإ ينازاتفتلا نيدلا

 قئاقش ءا يتأيو باتنيع نم رضحي نأب دمحأ هيخأ نم ينيعلا بلط هخيشل هبح ةدشلو

 . ىفاعتو خيشلا هنم برشو رضحف خيشلا ضرمل ءاود نامعنلا

 . ةنس نيعبسو فين نع ۷۹١ ةنس ىلوألا ىدامج ۳ يف دحألا موي هللا همحر تام

 :صاخلا نب ىسيع - ٤

 فرش «رسفملا هيقفلاب ريهشلا يباتنيعلا يرامرسلا دومحم نب صاخلا نب ىسيع وه
 كلا

 هرهد ةمالع ًالضاف ًالماع اًلاع «ةيفينحلا ةعيرشلا ةدمعو « ةيفنحلا ةمئألا سأر ناك

 «تامرحلا نع اعروتم «تاهبشلا نع اًبنجتم « ةينيدلا لئاضفلا عيمجل اًيواح «هرصع ىدتقمو
 ءرابكلا ءاملعلا كردأ . دنجلا لام نم الو رومألا نم رمأ يلوتم الو ضاق الو ريمأ لام لكأي مل

 خيشلاو «فاشكلا حراشو نايبلاو يناعملا ملع يف نايبتلا بحاص يبيطلا نيدلا فرش لاثمأ

 نيدلا سمش خيشلاو «بجاحلا نبال ةيفاشلا باتكو فاشكلا حراش يترباجلا نيدلا رخف

 أرق «مهراظنأو هريغو وحنلا يف بللا باتك حراش يريسكتلا نيدلا سمش خيشلاو « يلاخلخل ا

 ةعست خياشملا ىلع ارق . مورلا فارطأو ركب رايدو ناجيبرذأ دالب يف مولعلا مهنم ذخأو مهيلع

 يف صوخغيو هقئاقح نع فشكيو «ةعلاطم ريغ نم هسردي ناكو «فاشكلا اهنم نآرقلل ريسافت

 ريغ نم حاتفملا سردي ناكو كلذ نم ءالضفلا تهب نأ ثيحب هتاكن نم جرخيو «هتانونكم

 . ريسفتلاو نايبلاو يناعملا ملع يف ةيآ ناكو . حورشلل ةعجارم

 مهنم «قشمد ءاملع رابك هيف اًسلجم رضحو «شاطنرط ريمألا دنع لزنف قشمد مدق
 ىتأف «ةيآلا (...مهمامإب سانأ لك وعدن موي :ىلاعت هلوق ىلع ملكتف ةعامج نب نيدلا ناهرب

 مويلا كلذ يف مهنم يقلو «سلجملا يف نم ريحت ىتح ءاهيف زاجعإلا نم اعون نيعبس نايب ىلع
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 . ةريبك ةوظح

 هيلع تأرقو مولعلا نم اريثك هنع تذخأ ىتح ةريثك نينس هتمزال دقو» : ينيعلا لوقي

 تأرق نأ دعب كلذو «ريكذتلاو ظعولاو سيردتلاو ءاتفإلاب ينزاجأ ىتح «بتكلا نم ةلمج

 «نايبلاو يناعملا ملع يف نايبتلا هيلع تأرق : كلذ نمف «يريغ ةءارقب هيلع تعمسو هيلع

 نع صحفو ريرقتو ناقتاو ثحب ةءارق يكاكسلل حاتفملا باتكو « يبيطلا نيدلا فرش فينصت

 هحرشو صيخلتلا باتك اهنمو «باتكلا متخ نأ ىلإ ةمزالمو ريرحتو قيقدتو قيقحتو هتالضعم
 اهنمو « يباتنيعلا يمورلا نب ىفطصم نيدلا يفص خيشلا ةءارقب يلاخلخلا نيدلا سمش خيشلل

 دمحأ اجاوخ لضافلا خيشلا ةءارقب هيلع هرثكأ تعمس زيزعلا دبع مامإلل ريبكلا فشكلا باتك

 نيدلا جارس خيشلا ىلإ بوسنملا هقفلا لوصأ يف ينغملا حرش اهنمو «يفنحلا يناجيبرذألا

 بجاحلا نبال فيرصتلا يف ةيفاشلا حرش اهنمو «يباتنيعلا فسوي نيدلا لامج ةءارقب يدنهلا

 فاشكلا باتكو «يباتنيعلا ءارفلا يلع نيدلا رون ةءارقب فيرصتلا يف ةينوراهلا حرش اهنمو

 ةءارقب هرشكأ عامسو نارمع لآو ةرقبلا ةروسو ةحتافلا ريسفت عيمج هيلع يتءارقب يرشخمزلل

 . (ءالضفلا نم ةعامج

 ىلإ نآرقلا ريسفت لمك ىیتح ریسفتلاو ظعولاب لغتشاو ٠ ةنس باتنيع مدق دق ناكو

 . ةينملا هتكردأف كرابت ىلإ ةعبارلا يف لصوو تارم ثالث هرخآ

 «هنم غارفلا دنع ريطيو هظعو عمسيو ربنملا ءاذح دعقيو هسلجم ىلإ ءيجي ريطلا ناكو

 . ينيعلا كلذ ىأر دقو

 مامإلا ىلع يلاغتشا مايأ يفو» :لاقف ٤١( /۲) يراقلا ةدمع يف ينيعلا هركذ دقو

 هللا هدمغت نايبلاو يناعملاو ريسفتلا يملع يف يرامرسلا ىسيع نيدلا فرش حورلا يبأ ةمالعلا

 اغإ# ىلاعت هلوق ديري - ةيآلا هذه نع هلأسو سردلا تقو ملعلا لهأ نم صخش رضح هتمح رب

 دقو مالكلا ةيضقب ءاملعلا ىلع ةروصقم ىلاعت هللا ةيشخ : لاقف (ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي

 نم مزليف (هبر يشخ نمل كلذ# : ىلاعت هلوق وهو يشخ نل ةنجلا نأ ىرحأ ةيآ يف ىلاعت هللا ركذ
 ءايكذألا ءالضفلا نم كانه ناك نم عيمج تكسف «ةصاخ ءاملعلل الإ ةنجلا نوكت ال نأ كلذ

 دارملا نإ :هللا همحر خيشلا باجأف نيروكذملا نيملعلا يف قلغملا هنأ معزي مهنم لك ناك نيذلا

 . «ىلاعت هللا نوشخي نيذلا نيدحوملل الإ تسيل ةنحلا نإو ءنودحوملا ءاملعلا نم

 .اهانب يتلا هتسردمب نفدو باتنیع يف « ۷٨۸ ةنس لاوش ۲۷ يف هللا همحر تام
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 . اهب ىنيعلا درفنا اع ةمجرتلا هذهو

 :كشكلا نبا ٥-

 نم يراخبلا حيحص عمسو اًبيرقت ۷۲١ ةنس دلو . كشكلا نباب فورعملا نيدلا محن «يقشمدلا

 مساقلاو «دعس نب دمحم نب ییحیو ‹يزاريشلا نب رصن وبا ۷۲١« ةنس يف هل زاجأو ءراجحلا

 نب رمع تنب بنیزو ءدارزلا نب ىلع نب دمحأو ‹ىطساولا تنب ءاهقفلا تسو ‹رفظملا نبا

 . ركاسع نب مساقلاو ‹«رکس

 هقفلاو ثيدحلاب اقراع ناكو نكامأ ةدعب سردو اًرارم قشمدو ةرهاقلا ءاضق يلو

 . هعورفل راضحتسالاريثك

 بلاط يبأ نب دمحأ سابعلا يبأ نع هتياور قحب يراخبلا حيحص لوأ ينيعلا هنم عمس

 نع كشكلا نبا نع ينيعلا ةياور فئاطللا نم هذهو «يديبزلا كرابملا نب نيسحلا نع راجحلا

 . فانحأ مهتعبرأف يراخبلل يديبزلا نع راجحلا

 . نيكسب لتخم هل خأ هبرض نأ دعب نينامثلا براق دقو ء۹٩۷۹ ةنس هللا همحر تام

 :يوجدلا نيدلا يقت ٦-

 نب یسوم نب دمحم نب دمحم نب ةرديح نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم وه
 دولوملا ‹ يعفاشلا يرهاقلا مث يوجدلا ركب وبأ «نيدلا يقت دمحم نب ميهاربإ نب ليلجلادبع
 باسحلاو بيرغلاو ةغللاو ةيبرعلل اركاذ ناكو «مدقتو ملعلاب لغتشاو هقفت .۷۳۷ ةنس

 . طخلا قيقد راضحتسالا ريثك «هريغو هقفلا يف اكراشم «خيراتلاو

 هب هل تناک الو «موقلا لمع هيف هل سیل هنأ الإ نفلا اذه نم ریثکلا رضحتسي ناک» : رجح نبا

 ملسمو «يقتلا نبا ةءارقب يراخبلاف «يئاسنلا الخ ام ةتسلا بتكلا ينيعلا هيلع عمس

 هيلع هتءارقب هجام نباو يذمرتلاو دواد يبأ ننسو «يبلح | بیبح نب رهاظ نيدلا نيز ةءارقب
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 ۸٠۹. ةنس ىلوألا یدامج ۱۸ یف تام ي ب د مو رال دمحأ مامإلا دنسمو

 نسحلا وبأ نيدلا رون « حلاص نب رمع نب ركب يبأ نب ناميلس نب ركب يبأ نب يلع وه
 . ۷٣١ ةنس دولوملا « ىعفاشلا ىمثيهلا

 يبأ ىلع هبلط ءادتبا نم هعم عمسف ‹«ريغص وهو يقارعلا نيدلا نيز خيشلا بحص

 . مهريغو يومحلا نباو زابخلا نباو يناورطقلا نباو كولملا نباو يموديملا حتفلا

 هتنبا جوزت مث رضح الو رفس يف هقرافي نکی ملو «هعم جحو يقارعلا هخيش عم لحر

 . هئالمإ سلاجم عيمجو هفيناصت رثكأ بتكو «ثيدحلا يف هب جرختو

 ىلعي يبو رازبلاو دمحأل ديناسملاو يناربطلل ةثالثلا مجاعملا بتك دئاوز دارفإ يف هبردو

 ةيقابلا ةسمخلا نم دحاو لكو «نيدلجم ىف ءاجف دمحأ دئاوزب ًالوأ أدتباو «ةتسلا بتكلا ىلع

 باتك يف عيمحجلا عمج مث «فينصت يف امهف ريغصلاو طسوألا يناربطلا الإ لقتسم فينصت يف

 . دئاوزلا عمجم هامس ديناسألا فوذحم دحاو

 . ينيعلاو رجح نبا مهنم ريثكلا هنع ىور

 مل ثيحب «فشقتو ةدابع اذ «سانلا ىلإ اددوتم ًاعضاوتم اًظفاح اًلاع ادهاز اًمامإ ناک

 هنأ هباوج ةعرسل نظي ثيحب ةسرامملا ةرثكل ادج نوتملل راضحتسالا ريثك «ليللا مايق كرتي

 . يقارعلا نم ظفحأ

 . ةنسب هخيش دعب ۸٠۷ ةنس هللا همحر تام

 : اهنم ةريثك هتافلؤم

 . نآمظلا دراوم هامسو «نيحيحصلا ىلع نابح نبا دئاوز -

 . رجح نبا هدعب هلمكأ «باوبألا ىلع ميعن يبأل ةيلحلا ثيداحأ بيترت -

 . تايناليغلا بيترت -

 . تایعلخلا بیترت -
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 . فورحلا ىلع نابح نبا تاقث بیترت -

 . ثراحلا دئاوز نع ثحاابلا ةيغب -

 . فورحلا ىلع ىلجعلا تاقث بيترت -

 عمسو «ميركلا نآرقلا ظفح ۷۳١. ةنس دلو «يرصملا لصألا يبلحلا نيدلا بطق ظفاحلا نبا

 «يبويألا ليعامسإ نب دمحمو يلاغ نباو «يلوتسملا يلع نب دمحأو «يلبرإلا نسحلا نم

 هنم عمس .مهريغو يبهذلاو يزملاو «نايح وبأو «حامقلا نبا هل زاجأ .ةعامج نب زعلاو

 .هرثكأل ةلوانمو هضعبل ةءارق يناربطلل ريبكلا مجعملا ينيعلا

 . بجر نم نماثلا يف ۸٠۹ ةنس هللا همحر يفوت

 . كيوكلا نباب فورعملا ‹يعفاشلا يرهاقلا يردنكسلا مث يتيركتلا يعبرلا زعلا نب رهاطلا

 يزملا هدلوم ةنس ىف هل زاجأ «ةداعسو زع تيب ىف أشنو ‹۷۳۷ ةنس ةدعقلا يذ ىف دلو

 نبا هل جرخو هخياشم رثكأ نع ةياورلاب درفت نأ ىلإ رمع . مهريغو يسنالقلاو ةعامج نباو

 ثيدحلا هيلإ ببحو .هنع ذخألا ىف ةبلطلا سفانتو «عامسلا يلاوعو ةزاجإلاب ةخيشم رجح

 هيلع ارق .اهيف ًاروكشم ناكف تارشابملا ىناعتو . هتايح ىكردمل زاجأ دقو «هلزنم ىف هعاطقنال

 زيجأ امو هتاعومسمو هتایورم عیمجب هزاجأو «هرخآ ىلإ هلوأ نم ضايع يضاقلل افشلا ينيعلا

 تام نأ ىلإ ثيدحلا عامسإل امزالم «هلزنم يف اعطقنم هلاح ىلع ثبل ام مث . هخياشم نم هل

 . ۸۲١ ةنس ةدعقلا يذ ۲١ ىف

 ٠-الملطي:

 رهم یتح بلحب لغتشاو ‹ ةيطلمب أشنو ترب ترحخ نم هلصأ ۷۲١. ةنس دلو ‹يفنحلا يطلملا
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 دشرأو ةعامج نب زعلاو ياطلغمو ينامكرتلاك اهئاملع رابك نع ذخأف ءرصم ىلإ لحترا مث

 ءدافأو ىتفأف ةبلطلا اهب لغشف ةيفنحلا ةمئأ نم راص دقو بلح ىلإ داع مث . مهلاشمو نيدلا

 اًخلاص الجر ناكو .ءاضقلا هالوو قوقرب رهاظلا هاعدتسا مث . فاشكلا رضحتسي ناكو

 يف هقفلا لوصأ يف يودزبلا باتك هيلع ينيعلا أرق . امهرد ۲١ موي لكب ءارقفلا ىلع قدصتي

 هقفلا يف ةيادهلاو يتكيسخألا ماسحلل لوصألا بختتنم هيلع عمسو «ةديدع سلاجم

 ١-الفوي:

 . يعفاشلا يرهاقلا ‹يوفلا نسحلا وبأ «نيدلا رون « يركلا دبع نب دمحم نب يلع وه

 يفوت «كلام نبال ليهستلاو ينطقرادلا ننس ضعبو يئاسنلل ىربكلا ننسلا ينيعلا هنع ىور

 . ۸۲۷ ةنس

 :ينالقسعلا حتفلا وبأ -۲

 يف هللا همحر تام ‹يتيتارزلا يلع نب دمحم نيدلا سمش خيشلا ةءارقب ةيبطاشلا ينيعلا

 . ۷۹۳ ةنس مرحلا

 :يدادغبلا حلاص نب لیربج -۴۳

 عمجمو فاشكلا ينيعلا هيلع أرق «يباتنيعلا يدادغبلا ليئارسإ نب حلاص نب ليربج وه

 هزاجأو ‹ةعيرشلا جات نب دوعسم نب هللا ديبعل نيبوسنملا حيشوتلا هحرشو حيقنتلاو نيرحبلا

 :برعلا نیز نبا ٤-
 هيلع أرق . حيباصملا حراش برعلا نيزب هوبأ ريهشلا دمحأ نب هللا دبع نب دمحم وه

 . هتمج رتب ينيعلا درفنا دقو ۷۹۳ ةنس تام نآرقلا عيبر ىلإ نيتذوعملا نم ميركلا نآرقلا

 :ينيوزقلا ٥-

 ‹ نسحلا طخل ا يف هنامز يف ريظن هل نكي مل . ينيوزقلا ميهاربإ نب دمحأ نب دومحم وه

 «هتافو ةنس فرعت ملو «مالقألا ضعب هيلع بتكف «هدلاو ةراشإب نامزلا نم ةدم ينيعلا همزال
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 . هتمج رتب ینیعلا درفنا

 :ىفنحلا زعملا -

 هيلع عمسو صفح ةءارقب بلق رهظ نع ميركلا نآرقلا هيلع أرق «تاءارقلا يف ًالضاف الجر

 . هتمجرتب ىنيعلا درفنا .۷۹۲ تام ةيبطاشلا

 :لیئاکیم -۷

 عمس .هركذ قباسلا دلو يباتنيعلا يفنحلا ليئارسإ نب دمحم نب نيسح نب ليئاكيم وه

 ةنس دودح يف هقفلا يف زنكلاو راتخملاو تايفالخلا يف ةموظنملاو لوصألا يف ينغملا ينيعلا هيلع

CYAنيعبسلا ىلع فين دقو ۰۷۹۸ ةنس هللا همحر تام  . 

 :ينابتلا نيدلا لالج -۸

 زاجأ «ةيشمتغرصلا ةسردملا خيش يفنحلا نالسر نب عولط نب فسوي نب دمحأ وه

 . ۷۹۳ ةنس تام ‹«لقعلاو لقنلا نم هتاعومسم عيمج ةياورو سيردتلاو ءاتفإلاب ينيعلا

 :شمرب يرغت -۹

 حرش هيلع عمس . نيدلا نيز «يفنحلا يرهاقلا ينامكرتلا فسوي نب شمرب يرغت وه

 حيباصم اًضيأ هنع ذخأو «يدنجخلا لالجلا نع هتياورب ۸٠١ ٠ ةنس يواحطلل راثآلا يناعم

 :يكرتلا صاخ نب دمحأ ١-

 ثيدحلاو هقفلا يف لاغتشالا نم رثكأ « يفنحلا نيدلا باهش نب صاخ نب دمحأ وه

 . هیرطی ناکو « ردبلا هنع ذخأ ۸٠۹ تام

 :يباتنيعلا دمحأ ١-

 نآرقلا هيلع أرق «ئرقملا ىفنحلا ىباتنيعلا نمحرلا دبع نب فسوي نب ليلخ نب دمحأ وه

 ةينونلا هيلع ًأرقو هريغو صفح ةياورب «بلق رهظ نع ةديدع اًرارم هرخآ ىلإ هلوأ نم ميركلا

 .۸ ٩۳ ةنس تامو ۷۷١« ةنس دودح ىف ةيبطاشلا ضعبو
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 :ظعاولا نيدلا ردب -۲

 أرق . ظعاولا نيدلا ردبب بقلملا « يباتنيعلا مث يمورلا هللا دبع نب دمحم نب دومحم وه

 ضئارفلا باتك هيلع أرقو ‹يوخغبلل حيباصملا هيلع عمسو ‹«فرصلا يف يزعلا باتك هيلع

 . ۷۹٩ ةنس نم اًبيرق تام «ةيجارسلا

 :ريصقلا نيدلا ريخ -۳

 هيلع أرق . ريصقلا نيدلا ريخ ىباتنيعلا ىقرشملا هللا دبع نب دمحم نب دمحأ نب ليلخ وه

 يسلدنألل ضورعلا باتكو .فيرصتلا يف ةينوراهلاو يزعلاو «ةغللا ملع يف ةمدقتلا باتك

 ‹«فافخلا نب ناميلس خيشلا ةءارقب فرصلا ملع يف لمجلا باتكو وحنلا يف حابصملا باتكو

 نيدلا ماسح ةءارقب بجاحلا نبال ةيفاكلا حرش يف نيدلا نكر خيشلل طسوتملا باتكو

 ينيعلا درفنا «ةنس 1١ هرمعو ۷۹۲ ةنس تام ةماقلاريصق اًقيفع الجر ناكو . يلوصألا

 :نونلا وذ ٤-

 .۷۷۷ تام «حابصملا هنع ذخأ « يفنحلا يرامرسلا فسوي نب دمحأ وه

 :يمورلا رديح ٥-

 هرکذ «ةمجرت ىلع هل رثعأ مل « يفنحلا يورهلا يبلحلا ميهاربإ نب دمحم نب رديح وه

 ضئارفلل هحرش ينيعلا هنع ذخأ «ةيجارسلا ضئارفلا حورش ىلع همالك دنع ناملكورب

 . ۸۳١ ةنس تام «ةيجارسلا

 :يواهرلا ٦~

 ىلع رثعأ مل ةرخازلا راحبلا هفلؤم هنع ذخأ «يواهرلا نساحملا وبأ نيدلا ناسح وه

 :رمع جارسلا -۷
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 :كيوكلا نب زعلا-۸

 ةنس تام ينيعلا هنم عمس «كيوكلا نب نيدلا زع دمحأ نب فيطللا دبع نب دمحم وه
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 :دهازلا نبا -۹

 حرشو يدمآلل ةمكحلا زومر هيلع عمس ‹نيدلا سمش دهازلا نب يعارلا دمحم وه

 وهو ‹فيرصتلا يف حاورألا حارمو ةيفاشلا هنع ذخآ امك «يزارلا بطقلل علاطملاو ةيسمشلا

 .ةمجرت ىلع هل رثعأ ملو يتربابلا نيدلا لمكأ ذيملت

 ٠ - يواتخكلا نيدلا ءالع نع ذخأ دقو .

 . ىسنهبلا نيدلا ىلوو-١

 .ةمجرت ىلع ةثالثلا ءالؤهل رثعأ ملو «يفاشكلا نيدلا ردبو ٣-

 . هتمج رت تقبس دقو «سابعلا يبأ هدلاو نع ذخأو -۳
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 هب اورث'اتو هومزال نيذلا ينيعلا نيدلا ردب ذيمالت مهأ

 يف سيرادت نم هلام ريغ «ةنس نيثالثو اتس ةيديؤملا يف ثيدحلا ءارقإ ىلع ينيعلا ماد

 هقفلاو بدألاو وحنلاو خيراتلا : ثيدحلا بناج ىلإ سرد دقو .ةرهاقلا سرادم ةيقب

 .اهرصحو اهؤاصحإ بعصي ةرثك هتذمالت ددع يف نأ هنم جتنتسي ام كلذ ريغو ضورعلاو

 ةذملت ىلإ ةراشإلا نولمهي ام اريثك اهيفلؤم نأ رصعلا كلذ مجارت بتكل عبتتملا ظحاليو

 . رجح نبا نع ذخأ وأ أرق اًتالف نأ ىلإ ةراشإلا ىلع مهصرح ةدش عم ينيعلا ىلع هل مجرتملا

 مجارتلا نم تائم ئراقلا دجي امنيبف «يواخسلل عماللا ءوضلا باتك يف اذه ظحالي ام رثكأو

 . ينيعلا بناجل ركذي اًنيش كلذ لباقي دجي ال داكي رجح نبا نع اوذخأ اهباحصأ نأ ركذ

 ةثالث نم رثكأ عمجأ نأ تعطتسا امف هرخآ ىلإ هلوأ نم عماللا ءوضلا مجارت تعبت دقو

 رداصم نم ةعبرأ تدز مث ينيعلا ردبلا نعاوذخأ مهنأ يواخسلا حرص اذيملت نيسمخو

 . ىرخأ

 تعقد «ملعلا بالط يف هرثأل طمغو ءهلضفو ىنيعلا ردقل فاحجإ اذه نأ كش الو

 .دلبلاو خيشلاو بهذملل ةيبصعلا هيلإ

 تعونتو «هتذمالت تاهاجتا تددعت ردبلا اهسردي ناك ىتلا ةيملعلا داوملا دادعتل اًرظنو

 نوخرؤملا مهنم غبن «نويلوصألا ءاهقفلاو نوثدحملا مهنم غبنامكف «مهغوبن تالاجم

 «ىرخألا ةثالثلا بهاذملا عابتأ مهنم ناك «يفنحلا بهذملا عابتآ مهنم ناك امكو «نويوحنلاو

 . ةبراغمل او نويزاجحلا ءاوس دح ىلع هدصق نويماشلاو نويرصملا ملعلل اًبلط هدصق امكو

 نأ امك ‹هنم عمس نم مهنمو «هيلع أرق نم مهنمو «همزالو هنع ذخأ نم هذیمالت نمو

 . هزاجأف هزاجتسا مهضعب

 . مجعملا فورح ىلع مهتيقب تبتر مث ةلوطم ةمجرت هذيمالت نم ةرشعل تمجرت دقو

 :مامهلا نب لامكلا ١-
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 . مامهلا نب نيدلا لامكب فورعملا «يفنحلا يرهاقلا

 اهيلإ لقتنا امدعب ةيردنكسإلا ءاضق يلو مث «مورلا دالب نم ساويسب اًيضاق هدلاو ناكو

 ةلافك يف ًاشنف ‹نينس رشع نبا وهو هوبأ تام . ۷۸۹ ليقو ۷۸۸ ةنس لامكلا هدلو دلو اهيفو

 .همأل هتدج

 ‹يتيتارزلا نيدلا سمشو «يطاسبلا نيدلا سمشو «ةيادهلا ئراق جارسلا نع ذخأ

 . مهريغو رجح نباو «يقارعلا ةعرز وبأو «يديمحلا فسويو «يدنهلا نيدلا لالجو

 نيواودلا هنم عمسو ةيديؤملا يثدحم يف هدنع نيررقملا دحأ ناك هنإف ينيعلاب هتقالع امأ

 .برعلا راعشأ يف عبسلا

 ءاغبولطف نب نيدلا فيسو اغبولطُف نب مساقلاو ينمشلا يقتلا فانحألا نم هنع ذخآ

 ةلبانحلا نمو «يفارقلاو رهاطو ةدابع ةيكلاملا نمو يرورولاو يوانملاو رضحخ نبا ةيعفاشلا نمو

 . ىطويسلا ىلع ءايصوألا دحأ ناك دقو . ماشه نب لامجلا

 . ةينوخيشلا ةخيشمو « ةيفرشألابو حلاصلا ةبقبو ةيروصنملاب هقفلا سيردت يلو

 ىلع ةافولاو ةماقتسالا ةين ىلع مزمز برشو جح دقو «ةيكرتلاو ةيسرافلا ملكتي ناكو

 ضئارفلاو ءهلوصأو هقفلاو ريسفتلاو تانايدلا لوصأب اًقراع «ةمالع اًمامإ ناك

 بدألاو لدجلاو قطنملاو « عيدبلاو نايبلاو يناعملاو فرصلاو وحنلاو «فوصتلاو باسحلاو

 . لقعلاو لقنلا ملع لجو «ىقيسوملاو

 يف هعم ققدي ريسفتلا سرد يف يئارصقألا ردبلا دنع رضحي امدنع هئاكذ روفول ناكو

 . ةءارقلا عطق هئيجمب رعش اذإ ةعامج نب زعلا ناكو «اًصلخم ردبلا دجي ال ثيحب ثحابملا

 ضرافلا نبا ببسب-هاخيش امهو- يراخبلا ءالعلا عم ةرظانملا ىطاسبلا دار الو

 مكح نوكي نأ حلصي هنأل مامهلا نبا : لاقف ؟امترظانت اذإ امکنیب مکحی نم :هل لیقو «هوحنو

 .ءاملعلا

 مث هتعامج نم هللا ءاش نمو يئانولاو يتايقلا دعف «هيلع أرق نمع ةرم يطاسبلا لئسو

 . ءالؤهل اخيش نوكي نأ حلصي وهو «مامهلا نباو :لاق
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 دیدش هنآ ىلع «ةفاطللا عم قيقحتلاو دهزلاو حالصلا نيب عمج نمم وهف ةلمجلابو

 تام .ًاعورفو الوصأ هبهذم ةرصن ةهج يف قحلا هل رهظ ىتم هثحبو هفيناصت يف فاصنإلا

 . هلثم هعومجم يف هدعب فلخی ملو« ۸٦١ ةنس هللا همحر

 : اهنمف « مهلوصأو ةيفنحلا هقف يف اهبلغأو ةريثك هفيناصت

 مل باتك وهو ةلاكولا باب ءانثأ ىلإ هيف لصو «ريدقلا حتف هامسو ةيادهلا حرش ١-

 . هلاونم ىلع جسنی

 .ةرخآلا نم ةيجنملا دئاقعلا يف ةرماسملا -۲

 . هقفلا لوصأ يف ريرحتلا -۳

 ٤- هقفلا يف ريقفلا داز .

 ٥- هلل دمحلاو ناحبس بارعإ يف ةلاسر .

 .اهريغو «يتاعاسلا نبال عيدبلا حاضيإ - ٦

 :يواخسلا -

 ‹نيدلا سمش «دمحم نب نامثع نب ركب يبأ نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم وه
 . يعفاشلا يرهاقلا يواخسلا ريخلا وبأ

 ماكحألا ةدمع ظفحو ‹ريغص وهو ميركلا نآرقلا ظفح ۸۳١ ةنس لوألا عيبر يف دلو

 «رجح نبال ركفلا ةبخنو ةيبطاشلا بلاغو يقارعلا ةيفلأو كلام نبا ةيفلأو جاهنملاو هيبنتلاو

 . هخویش ىلع هضرع اًباتک ظفح املکو

 نيزلاو «ينوتيزلا هللا دبع لامجلاو « يلبنحلا يدادخبلا هللا رصن نب بحملا نع ذخأ

 رجح نبا مزالو ءاغبولطق نباو ‹ينمشلا نيدلا يقتو ‹رضخ نب ناهربلاو ‹يبقعلا ناوضر

 . فلألا هخويش ددع غلب دقو ‹قلخ هل زاجأ امک . هب صتخاو

 دئاوزو «ةريثك دئاوف ىوح هنإ» :ًالئاق هفيناصت ضعب هل ظرقو «ىنيعلا نع ذخأ

 نأ ىلع لدف «نايعلاك يفخ ام لعج ىتح نايبلا تاحضومب يناعملا تاردخم زربأو «ةريزغ

 ىلوط دي هل نمو «موظنملاو روثنملا اهررد نم جرختسيو «مولعلا راحب يف ضوخي نمم هأشنم
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 ىلع هب قوفي ًالضف ىلاعت هللا هداز «بیتارتلا عئانص يف ةغيلب تافرصتو « بيكارتلا عئادب يف
 . ريدج ةباجإلابو ءريدق كلذ ىلع هنإ «هراكفأ ةوق هتحيرق ءامس يف هب ومستو «هراظنأ

 ةيرتوكنملاو «ةيلضافلاو ء ةيقوقربلاو «ةيشمتغرصلاو « ةيلماكلا ثيدحلا رادب سرد
 . هفيناصت نم ءايشأب كانه ثدحو «اًرارم رواجو ءاهريغو ۸۷١ ةنس جح .اهريغو

 . ةءارقلل ءىجملاب هرمأي هلزنمل همدخ ضعب لس ري اًنايحأ رجح نبا ناكو «ءليلقلا الإ هيلع أرقي

 «ءارح لبجو «روث راغ یلعو «رجحل ابو «مظعملا تيبلا لخاد يف ًأرقف ةكم ىلإ لحر

 فونمو «دونمسو «ةيردنكسإإلاو ‹طايمد ىلإ لحرو . فيخلا دجسمو «ینمو ءةنارعحلاو

 ‹سدققملا تيبو ‹لیلخلاو ‹قشمدو «بلحو «كبلعبو ‹«ةلحملاو .ديشرو «هوفو ءايلعلا

 .اهريغو « ةزغو

 . هخویش رابک مهنم ریثک قلخ هنع ذخآ

 نيبو هنیب ناک يذلاک «نعطو دقح ىلإ ترج ةديدش ةسفانم هنارقأ نيبو هنيب ناك

 . يطويسلاو يعاقبلا

 ‹خيراتلاو بدألاو ةغللاو هقفلاو ريسفتلاو ءهلاجرو ثيدحلا يف ةمالع اًلاع امامإ ناك

 . ليدعتلاو حرجلا ملع هيلإ ىهتناو

 . ۹٩۲ ةنس هللا همحر تام

 : اهنم ةئاملا هفيناصت تزواجت دقو ريثكلا فنصو فلآ

 . ثيدحلا ةيفلأ حرش يف ثيخملا حتف ١-

 . يرزجلا نبال ةيادهلا حرش يف ةياغلا -

 .اهحرشو ةيفلألا ىلع تكنلا -۳

 ٤- لمكي مل «يقارعلل يذمرتلا حرش ةلمكت .

 ١- يذمرتلل ةيوبنلا لئامشلا حرش .
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 ٦- عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلا .

 . ليجنإلاو ةاروتلا نم لقنلا رحت يف ليصألا لصألا-۷

 . خيراتلا مذ نمل خيبوتلاب نالعإلا-۸

 . ةفينح يبأ مامإلا ثيداحأ نم هل عقو اميف ةفينملا ةفحتلا -۹

 ( . هخویش مجارت -۰

 . مامهلا نب لامكلا ةمجرتب مامتهالا-١

 . رجح نبال رصم ةاضق ىلع ليذلا -۲

 . رجح نبا ةمجرت يف رردلاو رهاوجلا-۳

 ٤ - يناربطلا خويش بيترت .

 . اهريغو « عيفشلا بيبحلا ىلع ةالصلا يف عيدبلا لوقلا-١٥

 :ينالقسعلا لضفلا وبأ -۳

 يكملا ينالقسعلا لضفلا وبأ «هللا دبع نب نسح نب دمحأ نب ةقدص نب دمحأ وه

 . يفريصلا نباب فورعملا «يعفاشلا يرهاقلا لصألا

 حتفي نباو راطعلا نباو يردنكسلا باهشلا نع ذخأ .۸۲۹ ةنس ةجحلا يذ عباس دلو

 .دهاوشلل هحرش نمو ثيدحلا ملع ينيعلا نع ذخأ . ةكمو ةرهاقلاب مهريغو رجح نباو هللا

 ديزم عم ةماتلا ةليضفلاب هيلإ ريشأ .دهف نب مجنلا مهنمو ةكمو ةرهاقلاب ءالضفلا هنع ذخأ

 يراخبلا ثدح .ءاتفإلاو سيردتلا يف دحاو ريغ هل نذأ ىتح ةقالطلاو ةردانلا ةعرسو ءاكذلا

 . ايكلفو اًرعاشو اًبيدأو ايلوصأو اهيقفو اًرسفمو اًئدحم ناك

 . ٩۰٥ ةنس هللا همحر تام

 : اهنم ةريثك تافلؤم هل
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 . كلفلا ىف ةمدقم -۳

 ٤- رجح نبال ةبخنلا مظن .

 ٥- مئاهلا نبال باسحلا يف يواحلا مظن .

 . رعش ناوید - 1

 . ضورعلا يف ةموظنم -۷

 :يبونطلا - ٤

 . يعفاشلا يرهاقلا يبونطلا نيدلا فرش دواد نب فلحخ نب ناميلس نب ىسيع وه

 دجملاو ةعامج نبزعلا نعذخأ .ةرهاقلاب« ۸٠١ ةنس ةجحلا يذ فصن ىف دلو

 . يواخسلا مهنمو ءالضفلا هنم عمس .هب صتخاو ينيعلا نع ذخأو

 ًأرقو «مكاحلا عماجب داعيملا ةخيشمو مامزلا زوريف ةسردمب فوصتلا ةخيشم ىلوت
 اًبحم اعراب اتقتم ًالضاف ناكو .ءاضقلا يف بان امك رهزألا عماج يف ةماعلا ىلع يراخبلا

 . بايثلا سند ىشاحتي ال هلاوحأ رئاس يف قنأتم ريغ فلكتلل احراط ةدئافلاو ملعلل

 . ۸1۳ ةنس رفص يف تام « هتايح يف هبتک تعیبو «هتوم لبق هلقع يف لالتخا هل لصح

 :ىنالقسعلا تاكربلا وبأ ٥-

 . يلبنحلا يرهاقلا ينالقسعلا ينانكلا نيدلا زع «تاكربلا وبأ هللا رصن نب ميهاربإ ليعامسإ

 نب بحملا نع ذخأ .ةرهاقلا يف ةيلاصلا ةسردملاب ۸٠١. ةنس ةدعقلا يذ ۲١ يف دلو

 ركب يبأو ينيدربلا باهشلاو ةعامج نب زعلاو يدادغبلا مالسلا دبعو ينيمامدلا نب ردبلاو رصن

 ناطلسلا مأو مكاحلا دجسمو ةينيسحلاو ةيلامجلا ةسردملا سيردت يف بان . نيترم ماشلا لخدو



 ةيفرشألاو ةيحلاصلاب سرد امك «ةيردبلاو ةيديؤملاو ةيفرشألاب هقفلا سردو ءابابلا نبا عماجو

 ةفئاط عمجي هتيب ناکو «ادجسم اربشب ىنبو ًاليبسو ةسردمو اًدجسم ةرهاقلا يف ًأشنأ

 . نهوحنو لمارألا نم

 نأ ىلإ ملعلا نونف مدخ « قيرع ءاضقلاو مولعلا تيب لهأ نم «ةمالع اًلاع اًمامإ ناك

 يف ناك امف «دمحأ مامإلا بهذمب درفت فلكتلل اًحراط ءاًقشقتم اعضاوتم «ىنملا اهنم غلب

 . هيف هیزاوی نم هرضع

 : اهنمف ارْثن امإو اًمظن امإ هيف فنصو

 .هقفلا يف ررحملا ١-

 . ةيفلألا حرش -۲

 .ررحملا رصتخم مظن -۳

 ٤- يسلبانلل عنقملا يف قلطملا فالخلا حيحصت رصتخم .

 خيراتلاو ةيبرعلاو ثيدحلاو هلوصأو هقفلا ىف ةريثك تادوسمو فيناصتو قيلاعت هلو

 . كلذ ريغو

 . ۸۷١ ةنس ىلوألا ىدامج یف هللا همحر تام

 :يدرب يرغت نبا ٣-

 . يفنحلا يرهاقلا يكباتألا نب نساحملا وبأ «نيدلا لامج ‹«يدرب يرغت نب فسوي وه

 يضاق هتخأ جوز هابرف ‹«ريغص وهو هوبأ تامو «ةرهاقلاب ۰۸۱۲ ةنس لاوش يف دلو

 نيدلا ءالعو «يمورلا نيدلا سمش نع ذخأ . ينيقلبلا لالجلا مث ميدعلا نب نيدلا رصان ةاضقلا

 دقو «ينيعلاو يزيرقملا نع خيراتلا ذخأو ‹ينمشلا نيدلا يقتو «يكملا ءايضلا نباو «يمورلا

 كلذ يف دهتجاو ينيعلاو يزيرقملا مزالف خيراتلا هيلإ ببح . ثيدحلاو هقفلا ريخألا نع ذخأ

 يفو نارقألا كلذ يف قاف ىتح «همهف ةحصو هروصت نسحو هنهذ ةدوج هتدعاسو «ةياغلا ىلإ
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 عماجب هنفد نم انغرفو ينيعلا نيدلا ردب ةاضقلا يضاق ىلع ةالصلا نم انيهتنا الو» : لوقي كلذ

 تلسرأو «هيلع درأ ملف ءرفصأو ضيف ربلا كل الخ : ىلبتحلا يدادغبلا ردبلا يل لاق رهزألا

 نم خيراتلا يف اهنع لئس ءايشأ نع هيف ينلأسي اذه ينيعلا طخب ةقرو يلزنم ىلإ يدوع دعب هيلإ
 ءانلاو حدملا يف لوقلا طسب مث هنهذ تتشتو «هنس ربكب ةباجإلا نع رذتعيو «نايعألا ضعب

 ءهنامز ذاتسأو «هناديم سراف تنأو «نأشلا اذه يف نآلا كيلع لوعملا راص دقو : لاقف « يلع

 هباتك نم عضاوم يف يواخسلا هدقتنا خيراتلا يف هتلالجو هتمامإ عمو . «كلذ ىلع هللا ركشاف

 . نيسفانملاو نييرصعلا صاقتناب هتداعك «تاعانصلا»

 مث «هفيناصتو هبتك اهب فقوو «لانيإ فرشألا ةبرت نم برقلاب ةلئاه ةبرت ىنتبا دق ناكو
 . هتبرتب نفدو جنلوقلا ضرمب «۸۷ ٤ ةنس ةجحلا يذ سماخ يف تام

 : هتافلؤم نم

 ١- يفاولا دعب يفوتسملاو يفاصلا لهنملا .

 . ىفاصلا لهنملا ىلع يفاشلا ليذلا -۲

 . ةفالخلاو ةنطلسلا يلو نم ركذ يف ةفاطللا دروم -

 .ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا ٤-

 . ىبهذلل ةراشإلا ةلمكت يف ةراشبلا-٥

 ٦- تاعانصلاو ءامسألا ىف تافصلا ةيلح .

 :یوامكدلا نيدلا رون -۷

 ‹«يعفاشلا يرهاقلا يفونملا يوامكدلا نيدلا رون «ةفيلخ نب يلع نب دمحأ نب يلع وه

 . ةفيذح يخأب فورعملا

 نيدلا فرشو يئانولاو يتاياقلا نع ذخأ .ةرهاقلا ىلإ لوحت مث ءامكدب ۸٠١ ةنس دلو

 . مهريغو رجح نباو ينمشلا نيدلا يقتو يجيتوبلاو يئارصقألا نيدلا نيمأو يلحملاو يكبسلا

 . كلذ ريغو تاماقملا ىلع هبتك امو «يراخبلل هحرش نم هنع ذخأو ينيعلا ردبلا مزال

 ىلإ رفاسو اهريغو ةيردنكسإلا لخدو جح « ةيسربيبلا ةسردملاو مكاحلا عماجب سيردتلا رشاب

AY 



 . ۸٦٤ ةنس ةازغلا عم أدهاجم سربق

 .ةغللاو وحنلاو باسحلاو ثيدحلاو هقفلاو نايبلاو عيدبلاو يناعمل اك ةريثك مولع يف عرب

 . ۸٩۰ ةنس رفص سداس -هللا همحر- تام . ةيبجاحلل حرش ةئام ىلع فقو دقو

 :نولجع يضاق نبا -۸

 . نولجع ىضاق نباب فورعملا ٠ ىعفاشلا ىقشمدلا

 يئانولاو ةبهش يضاق نباو هيبأ نع ذخأ «قشمدب ۸۳١ ةنس لوألا عيبر ۲۲ يف دلو

 . يواخسلا مهنم قلخ نع ذخأ .دهاوشلل

 عم ءالضفلاو ءاملعلا ةطلاخم نم رثكأو «ةرهاقلل هئيجم رركتو سدقملا تيب رازو جح

 . مولعلا تالوطم يف رظنلاو ةعلاطملا ةمزالم

 یلوتو . ةيزاجحلاو نولوط نبا عماجب هقفلا سيردتو «ةرهاقلاب لدعلا راد ءاتفإ يلو

 ‹ةيكباتألاو ةيزيزعلاو ةيناوجلا ةيماشلا سيردت يف قشمدب بانو ةيطسابلاب بتكلا ةنازخ

 .اهريغو

 ةينوتاخلاب فوصتلا ةخيشمو «ةيعلودلاو ‹ةيكلفلا سيردت يف هتوخإ عم كرتشا امك

 طخلا ديج لقعلا رفاو مهفلا ديج اًطباض ةجح اًتقتم ةمالع اًمامإ ناك .يومألا عماجلاو

 .ةرضاحملاو

 ۸۷٦١. ةنس لاوش نم رشع ثلاثلا ىف هللا همحر تام

 .اطسوتمو ارصتخمو احيضوت هيلع لمع مث «لوطم -جاهنملا حيحصت ١-

 . جاهنملا ىلع ةضورلا دئاوز يف جاتلا -۲

 . ةسارك ةئامعبرأ ىف « هقفلا ىف ريرحتلا -۳

 ٥- باجنسلا ىف ءزج .
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 :يزاجحلا ٩-

 فورعملا ‹ىعفاشلا يرهاقلا يبويلقلا نيدلا سمش ءدمحأ نب دمحم نب دمحم وه

 . يزاجحلاب

 ارق . كيوكلا نباو يرزجلا نباو يدجملا نباو يقارعلا يلولاو يمدألا رونلا نع ذخأ

 . اريثك اًئيش هقيقحتب هيف حلصأو دهاوشلل هحرش ينيعلا ىلع

 . ۸۸۸ ةنس ىفوتملا « يوانبطلا دمحأ نب دمحم نب يلع هيلع هأرق نمو ‹هفلؤم ةايح

 «فورعملاب رمألل اًبحم «ةيبرعلاو باسحلاو ضئارفلا ىف رهام ًالضاف اًلاع اًمامإ ناك
 .ةرضاحملا فطل عم ملعلا ميهفت ىلع اصيرح

 : هتافلؤم نم« ةيفرشألا فلخ ةبرتب نفدو ۸٤٩ ةنس ةرخآلا ىدامج رخاوأ يف تام

 ١- ضايع ىضاقلل افشلا ىلع قيلعت .

 . باسحلا يف انبلا نبال صيخلتلا حرش ۴۳

 :يسيبلبلا ٠-

 «يعفاشلا يسدقملا يلمرلا يسيبلبلا دماح وبأ « يلع نب فسوي نب ليلخ نب دمحم وه

 . ةرهاقلا ليزن

 نيزلا نع ذخأ . يركلا نآرقلا اهب ظفحف «ةلمرلاب ۸١۹« ةنس ناضمر رخاوأ ىف دلو

 نباو ‹ةيلبنحلا ةشئاعو ‹يرصملا نباو ‹يمورلا نيدلا جارسو < يسدقملا مالسلا دبعو ‹«رهام

 ريغ هطخب هيلع ىنثأو هل نذأو دهاوشلل هحرش ىنيعلا نع ذخأ . ينامركلا ءالعلاو «رجح

 .ةرم

 . يوانملاو رجح نبا نع ءاضقلا يف بانو . قالوہب راداتسالا نيزلا عماجب ثيدحلا ارق

 . ۸۸۸ ةنس رفص ۲١ یف هللا همحر تام
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 .: ەتافلۇم نم

 . جاهنملا حرش ١-

 . ةجهبلا حرش -۲

 . عماوجلا عمج حرش -۳

 يردنكسلا يطويمألا نيدلا باهش «دمحأ نب دحاولا دبع نب دسأ نب دمحأ ١-

 هريغو « دهاوشلا حرش ينيعلا نع ذخأ .(۸۷۲ )۸٠۸- دسأ نباب فورعملا «ىعفاشلا يرهاقلا

 . ينيعلا خيرات ىلع ليذ يف عرش هنآ يواخسلا ركذو « هفيناصت نم

 ۰۸9۲ ةنس جح ‹«ىنيعلا ىلع ضرع نم . يرصانلا ىباهشلا راكون نب دمحأ-۲

 . هتافو ةنس ركذي ملو هتمجرتب يواخسلا درفنا

 يرهزألا يرهاقلا مث يخوطلا باهشلا «فسوي نب رمع نب فسوي نب دمحأ -۳

 . ىنيعلا ىلع ضرع )۸١۱۷-۸۹۸(. یکلاملا

 نيمرحلا ليزن يكلاملا ينيطنسقلا يريمحلا نيدلا باهش «دیعس نب سنوي نب دمحأ-٤

 . ىنيعلا نع ذخأ )۸١۳-۸۷۸(. سنوي نباب فورعملا

 ٠- حيباصملاو نيحيحصلا ينيعلا ىلع عمس . قوقرب يرهاظلا يومديبلا هاش نوغرأ ‹

 . ۸٩ ۲ ةنس تام

 مامإ ناكو ردبلا نع ذخآ . يفنحلااتكس ينيسحلا نيدلا ردب ةليقلق نب نسح ١-

 .۸ 1 *ةنس نم بيرق تام «هتسردم

 «ينيعلا نع ذخآ نمم . يفنحلا يحلاصلا ءافولا وبأ هللا دبع نب ميهاربإ نب ليلخ -۷

 . ٩٠١ ةنس يفوت هنأ بهذلا تارذش ىفو ۹٠۷ ةنس اًيح ناك هنأ ةرئاسلا بكاوكلا ىف ركذ

 دلو . يعفاشلا يرهاقلا ىطابنسلا نيدلا فرش قحلا دبع نب دمحم نب قحلا دبع -۸

 . ٩۳١ ةنس ىفوت « ةنيدملاو ةكمب رواج ۸٥١ ةنس ىنيعلا هل زاجأو ۸٤١ ةنس

 يعفاشلا يرهاقلا مث يلهنملا نيزلا ذايع نب دواد نب ناميلس نب نمحرلا دبع -۹

 . ینیعلا ىلع ضرع نع ۸۵0-۸۸٩(.



 لصألا يماريصلا نيدلا فيس «دمحم نب فسوي نب ىيحي نب نمحرلا دبع ٠-
 . ىنيعلا هل زاجأ ۸۸١(. -۸۱۳) يفنحلا يرهاقلا

 يرهاقلا يرصلا ؛ئراشنلا نيدلا نيز نب دمحم نب هللا مالغ نب ميحرلا دبع ١-

 .ةرم ريغ ىنيعلا ىلع ضرع .(۸۲۸-۸۹1) يفنحلا

 . هتافو ةنس فرعت مل . ينيعلا نع ذخأ دقو «ةرم ريغ رواجو جح«< ۸۲ ۵ ةنس دلو «يقاجوألا

 يليقعلا يمشاهلا مساقلا وبأ ‹ نيدلا فرش «دمحم نب دمحأ نب زيزعلا دبع-۴

 فرعت ملو :Ao» ةنس ىنيعلاو رجح نبا هل زاجأ ةكمب ۸٤۸ ةنس دلو ‹«ىعفاشلا ىكملا يريونلا

 . هتافو ةنس

 ‹«يعفاشلا يكم لا يديبزلا يشرقلا ةريهظ نب ركب يبأ نب هللا دبع نب ينغلا دبع ٤-

 . ۸۸٦ ةنس يوبنلا دجسملا طسو ةنيدملاب تام ۸۳١ ةنس نيرخآ عم ينيعلا هل زاجأ

 يرصملا تاكربلا وبأ «يويحملا ثراولا دبع نب نمحرلا دبع نب رداقلا دبع ٥-

 ةعاقب تام «هل زاجأو ينيعلا ىلع ضرع «ثراولا دبع نباب فورعملا «يكلاملا يقشمدلا

 .۸۷ ٤ ةنس ةيماصمصلا ةسردملا

 ىكلملا ىلبنحلا ىسافلا ىنسحلا دمحأ نب دمحم نب فيطللا دبع نب رداقلا دبع ١-

 . ينيعلاو رجح نبا مهنم قلخ « ۸٤۳ ةنس هل زاجأ )۸٤۲-۸۹٥(, نيمرحلا يضاق

 لصألا ىنادراملا «ىشرقلا يويحملا نمؤملا دبع نب باهولا دبع نب رداقلا دبع-۷

 . هتافو ةنس فرعت ملو ‹ىنيعلا ىلع ضرع «۸۳ ٦١ ةنس دلو «ىعفاشلا يرهاقلا

 يفنحلا يندملا مث يسلبارطلا نيدلا رخف «فسوي نب دمحأ نب ميهاربإ نب نامشع -۸

 . ينيعلا مهنم ةعامج نع ذخأف ۸٠ ةنس ةرهاقلا لخد ء(١۸۹4۳-۸۲)

 )۸۲١- ليخبلا نباب فورعملا «يزغلا نسحلا وبأ نيدلا ءالع ميهاربإ نب يلع-۹

 . ىنيعلا هل زاجأ (/ ۱

 فورعملا «يعفاشلا يرهاقلا يفونملا نيدلا رون دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب يلع ٠-

 . ىنيعلا ىلع ضرع نمم ء(۸۲۳-۸۸۹) يفونملا يخ نباب
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 ترت با ا ا TT ا «۸۲۹ ةۀنس

 . هتافو ةنس فرعت مل «دهاوشلا رصتخم ةبطخل

 نباب فورعملا يفنحلا يرهوجملا ‹يرهاققلا نيدلا رون ‹ميهاربإ نب دواد نب يلع ٣-

 . خيراتلا ينيعلا نع ذخأ )۸٠۹-۹٠٠(. يفريصلا

 فورعملا «يفنحلا يرهاقلا يدزيلا يدمحملا نيدلا ءالع «دمحأ نب يلع نب يلع -۴

 . ۸٩۸ ةنس هتدالوو «هتافو ةنس ركذت ملو «هنع ذخأو ينيعلا ىلع ددرت يتنمزتلاب

 ‹يكلاملا يكملا يريونلا يليقعلا نيدلا رون ‹يلع نب دمحم نب دمحم نب يلع ٤-

 قيقحتو ثحب ةءارق هفلؤم ىلع دهاوشلا حرش أرق .(۸۸۲ )۸٠١- نميلا یبا نباب فورعملا

 ىدصتي نمعو باتكلا اذه هنع ذخؤي نمم راص ثيحب قيقدتلا نم هيف ام لك نع صيحمتو

 .هئارقاال

 يريونلا يليقعلا يشرقلا جارسلا «دمحأ نب يلع نب دمحم نب دمحم نب رمع-٥

 اهدعب امف هدلوم ةنس يف هل زاجأ .(۸۸۷ )۸٠٥١- نميلا ىبأ نباب فرعيو «ىعفاشلا ىكملا

 . رجح نباو ينيعلا مهنم ةعامج

 . ينيعلا هزاجأ ء(٩۸۸ - )۸١۲ يكملا ي یشرقلا دهف نب دمحم نب دمحم نب رمع-٦

 يميمخإلا يجرزخلا ‹يراصنألا ريخلا وبأ «دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم -۷

 عمجمل هحرش هيلعأرقو ينيعلا ىلع ضرع .يميمخإلا نباب فورعملا يفنحلا يرهاقلا

 . ۸۳۷ ةنس هتدالوو «هتافو ةنس ركذت مل . نيرحبلا

 . قالوب ةبسح يف هنع بانو هفلؤم نع دهاوشلا حرش ذخأ ۸۷٤(. -۷۹۹) يناضلاب

 . ينيعلا نم عمس نمم ٤ ۸٤« ةنس دلو « يرهاقلا سمشلا ءاغبيط نب دمحم -۹

 ينمقلا لصألا يقارعلا حتفلا وبأ ‹ ىيحي نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم ٠-

 ةنس ركذت ملو ۸٤١«‹ ةنس دلو ‹ىنيعلا ىلع ضرع نمم . ظعاولا يلذاشلا يفنحلا يرهاقلا

 .هتافو
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 «ىفنحلا يرهاقلا ىسلبارطلا ريخلا وبأ «دمحأ نب دمحم نب ميحرلا دبع نب دمحم “1

 . ىنيعلا نع هقفلا ذخأ .(۸۷۳ )۸١١- يسلبارطلا نباب فورعملا

 ءاقسلا نباب فورعملا « يفنحلا يرهاقلا نيدلا سمش ‹«نسح نب يلع نب دمحم “۲

 اهريغو سابحألا ىف هنع رشابو ‹يراخبلل هحرشو ءدهاوشلل هحرش هنع ذخأو ردبلا رهاص

 . ۸1۷ ةنس یفوت

 فورعملا يفنحلا يرهاقلا ‹ ىك ر کلا ینویهصلا نيدلا سمش «رمع نب دمحم “۴۳

 . ۸٦٠ ةنس دعب تام «هنع ذخأو ينيعلا مزال «يكركلاب

 يرهاقلا لصألا يئانولا« يرمعلا ردبلا دمحم نب ليعامسإ نب دمحم نب دمحم ٤-

 . مهريغو مامهلا نباو رجح نباو ينيعلاك دحاو ريغ ىلع ضرع «۸۲۹ ةنس دولوملا يعفاشلا

 نہا ‹يعفاشلا يرهاقلا نيدلا لامك ‹«يلع نب نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم ٥-

 ةنس تام «دهاوشلا حرش يزاجحلا ةءارقب عمس «هيبأ دجو هدجو هوبأو وه ةيلماكلا مامإ
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 يرهاقلا يوجدلا نيدلا نيز «نسحملا نب ركب يبأ نب يلع نب دمحم نب دمحم -

 . يزعلا فيرصت هيلع ًأرقو ردبلا مزال )۸۲۹-۸۹١(. يوجدلاب فورعملا يعفاشلا

 ء(۸-١٤۸۷۳) يكلاملا يكملا يريونلا يليقعلا هللا دبع يبأ نب دمحم نب دمحم -۷

 . ۸٩٥٩ ةنس رجح نباو « ىنيعلا هل زاجأ

 يشرقلا مراكملا وبأ «ةريهظ نب نيسح نب دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم “۸

 حرش متخل نيرضاحلا ةلمج يف ناكو ردبلا نع ذخأ )۸۲٤-۸۹١۱(. يعفاشلا يكملا يرهاقلا

 .ادوهشم اًموي ناكف هفلؤم دنع يراخبلا

 ينيعلا هل زاجأ ۸٤١ ةنس دولوملا «ةريهظ نب مجنلا نب يلاعملا وبأ « مجنلا دمحم -۹

 . هتافو ةنس ركذت ملو رجح نباو

 نيدلا رصان دمحم هيلع أرق دقو ۸۳٣. ةنس هتدالوو «هتافو ةنس ركذت مل «ردبلا ىلع ضرع

 . اًنحب ىنيعلل هحرشو زنكلا ۸۷١ دولوملا «يمجنلا ياب تالود ريمألا نب
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 يرهاقلا يناورشلا يليبدرألا نيدلا ردب «دمحم نب ضوع نب هللا ديبع نب دومحم-١

 .ردبلا نع ذخأ نمم ء(١۸۷-٤۷۹) هللا ديبع نباب فورعملا «يفنحلا

 يرهاقلا لصألا يمرقلا لضفلا وبأ نيدلا لضفأ «روصنم نب رمع نب دومحم -۲

 راي يلع نع ةبسحملا يف بانو ‹«هتسردم بيطحخ هررق ثيحب ردبلاب صتخا «يفنحلا

 . ۸٦٩ ةنس تام .هل اًصاصق هبنتسي مل ردبلا اهيلإ ديعأ املف « يناسارخلا

 يرهاقلا يحاسمراشلا نيدلا نيز «دمحم نب هللا دبع نب دمحم نب فسوی-۳

 ٤- ةنس دلو « يفنحلا نيدلا فرش ءاغب یلکنم نب لیلخ نب یلع نب سنوي ۰۸۲١

 «يفنحلا يرهاقلا يبلحلا يواتخكلا نيدلا نيز «دلاخ نب قاحسإ نب ركب وبأ ٥-

 . بات نيعو اتخكب هريغو فيرصتلا ىنيعلا نع ذحخأ )۷۷١-۸٤۷(« ريكابب فرعي

 ء(۸۳۸-۸۸۹) يعفاشلا يكملا يشرقلا نيدلا رخف «ةريهظ نب يلع نب ركب وبأ-١

 . ىنيعلا هل زاجأ نم

 يفوت يعفاشلا يكملا يريونلا يليقعلا يمشاهلا دمحم نب دمحم نب ركب وبآ - ۷
 . ۸٥١ ةنس امهريغو رجح نباو ىنيعلا هل زاجأ .۸۹۳ ةنس

 ذيمالت ءامسأ يراقلا ةدمعل هتمدقم يف يرثوكلا دهاز دمحم خيشلا ركذ دقو اذه

 ىلإ راشأ نم مجارتلا بتك يف دجأ مل بيقنتلاو ثحبلا دعب ينأ الإ «ءالؤه ريغ ينيعلل

 مهل دجأ مل نم مهنمو «هل مهترصاعمل ادج ريبك كلذ لامتحا نكلو «ردبلا ىلع مهتذملت

 : مه يرثوكلا مهركذ نيذلاو .ًالصأ ةمجرت

 ١- ناهربلاب فورعملا رضخ نب ميهاربإ ) ۸٥۲(ه .

 . يشرقلا دمحأ نب يلع نب ميهاربإ -۲

 .(۸۷۹) يفنحلا اغبولطف نب مساقلا -۳

 ٤- یفنحلا يابسک نب لیعامسإ نب دمحم .
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 ٥- یکلاملا ینمشلا نیدلا لامک نسح نب دمحم نب دمحم )۸۲١(.

 (AOV). ىلبنحلا يدادغبلا نيدلا ردب معنملا دبع نب دمحم نب دمحم -۷

 )۹٠٦(. يفوعلا حتفلا وبأ يلع نب دمحم نب دمحم -۸

 )٠٠١(. قيرز نباب روهشملا يحلاصلا ركب يبأ نب دمحم -۹

 ةزاجإلاب ينيعلا ردبلا نع يوري )۹١١( يطويسلا لالجلا نأ كلذ دعب يرثوكلا ركذ مث

 ةياورلا يف تابثألا ضعب لهاستي دقو ۸٤٩ ةنس دلو دقف هنس رغصل اًئيش هيلع أرقي ملو ةماعلا

 .ديجب سيلو ةماعلا ةزاجإلاب

 هيبنتلا »يف اذه هيأر يرثوكلا خيشلا ىلع يواطهطلا ينيسحلا عفار دمحأ خيشلا در دقو

 دقو : ٠٠١ ص يف لاقف ةركذتلا لويذ رخآ نم عوبطملا «ظافحلا ةركذت لويذ يف ال ظاقيإلاو

 ةزاجإلا ىلع لوعيال -هللا همحر- يطويسلا لالجلا نأ «ديفتسملا داشرإ» انتبث رخاوأ نم انيب

 نم ءىشل ةياور هيف سيلو هديناسأب نوحشم وهو اتيديأ نيب «ريسملا داز» ىمسملا هتبثو ةماعلا

 مل نإ ةماع ةزاجإ رجح نبا ظفاحلا هب ينربخأ» : روكذملا هتبث يف لاق دقف ماشه نبال وحنلا يف

 ملو :لاقو ظافحلاب لسلسملا وه ادحاو اًتيدح الإ ثيداحألا نم هنع اهب وري ملو «ةصاحخ نكت

 .ها .«يوارلا بيردت هباتك رخاوأ يف كلذب حرص دقو ‹«ثيدحلا اذه ريغ اهب ورأ

 لوق (۳۹۷ /۲) ةاعولا ةيغب يف ءاج دقفاذه يرثوكلا يأر يوقيام تدجو دقو

 . .٠ . .هتزاجإ ميمع يف ينيعلا ينآبنأ» : يطويسلا
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 نیرصاعملا هنارق'اب هتقالع

 نعطو زملو زمغ ىلإ تدأ هئاملع رابك نيب ةديدش ةسفانم ةرجهلل عساتلا نرقلا دهش

 تدتحاو رجح نباو ينيعلاو يزيرقملاو ينيعلا نيب تافالخلا يف احضاو كلذ ىرن «ماهتاو

 . كلذ هباش امو اهباحصأ تايفو ديدحت يف وأ ءامسألا ضعب طبض يف مهنم

 : نيمسق ىلإ مسقنت فالخلا ىلإ ترج يتلاو نيرصاعملا هنارقأو ينيعلا نيب ةسفانملاو

 . رجح نبا نيبو هنيب يهو امهالوأب ًأدبأسو « ةيفيظو ةسفانمو ةيملع ةسفانم

 رشع دحأب ينيعلا داليم دعب دلو ‹«ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ وه : رجح نبا

 . يقارعلا ةافو دعب هرصع ظفاح راص مث هخويش نم ريثك يف هعم كرتشاو «۷۷۳ ةنس يف اًماع

 ةنس تام ‹«بهذملا يعفاش ناكو «روهشم يراخبلل هحرشو ةرم نم رثكأ ءاضقلا ةفيظو دلقت

 . تاونس ثالثب ینیعلا ةافو لبق يآ ۲

 «نيلجرلا نيب فالخلا بابسأ سملتن نأ عيطتسن رجح نبال ةزجوملا ةمجرتلا هذه نم

 فالخلاو « يعفاش رجح نباو يفنح ينيعلاف «رخآلل امهدحأ حيرجت ىلإ تدأ يتلا عفاودلاو

 نيب ةسفانملا يدؤت ام اًريثكو خويشلا نم ريثك يف اعم اكرتشا دقو « يدق ةيعفاشلاو فانحألا نيب

 . ربكلا ىلإ رمتست ةنيغض ىلإ ةبلطلا

 نم اًظح رثكألا نوكي نأ ىلإ امهنم لك لامو ناطلسلا نم ابرقتو ءاضقلا بصنم ادلقت

 .ناطلسلا

 ۰۸٠۹ ةنس ىقفف ۸۲٠١ ةنس رخاوأ ىف ةيروتلا قيرطب ناك امهنيب فالخلا أدب ام لوأو

 يف ينيعلا رقتساو ةعبرألا بهاذملل ةسردم مضي يذلا هدجسم ةرامع نم ديؤملا كلملا ىهتتنا

 ةنذئملا تلام نأ ةنس دعب قفتاو «ىعفاشلا هقفلا سيردت ىف رجح نباو «اهيف ثيدحلا سيردت

 ىلع اهنم رجح طقس نأ دعب اهمدهب رضحم مسرف «ةليوز بابب يلامشلا جربلا ىلع ةينبملا

 نبا مهنمو اًتايبأ كلذ يف رصعلا ءارعش دشنأف ء ةليوز باب كلذ ببسب قلغأو «هلتقف ناسنإ
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 : لاقف رجح

 نيزلابو وهزت نسم اب هترانم قنورديؤملاانالوم عمال

 ينيعلا نم رضأ ينسح ىلع سيلف اولهمأ عضولا ىلع تلام دقو لوقت

 . ةيروتلا قيرطب رجح نبا انيأر امك هأدب دقو نيلجرلا نيب فالخلا ةيادب يه هذهو

 : لاقف هسفن بولسألاب ینیعلا هيلع درف

 ردققلاو هللاءاضقباهمدهو تيلج اذإ نسحلا سورعك ةرانم

 رجحلاةسخالإ مدهلا بجوأام طلغاذ : تلق نيعب تبيصأاولاق

 رعاشلاب ناعتسا ينيعلا نأ معزو ينيعلا يلإ نيتيبلا ةبسن ةحص يف رجح نبا عزان دقو

 هنأل هل اسيل امهنأ بدألا قوذي نم لك فرعو» : لاقو ‹«هسفنل امهبسنو هل امهمظنف ىجاونلا

 . «كلذ نم بيرق هل عقي مل

 . ينيعلل نيتيبلا اوبسن دقف يفنحلا سايإ نباو يدرب يرغت نباو يطويسلاو يزيرقملا امأ

 دقف . اًمظن ديؤملا ةريس هفيلأت دعب ىنيعلل رجح نبا ضرعت امهنيب فالخلا ىذغ امو

 نم وحن تغلبف ءاهنم نزو الب يتلاو ةكيكرلا تايبألا جارخإو اهدقن يف رجح نبا ىربنا
 .«نيبلا بارغ مظن نع نيعلا ىذق» هامس باتك يف اهدرفأو تيب ةئامعبرأ

 اًضعب مهضعب ءاملعلا بقعت املاطف ءاًبيجع ينيعلا عم اذه رجح نبا لعف ىرأ تسلو

 يف ءاطخألا هذه لمحت عطتسي مل يذلا رجح نبا ظفاحلا نم بجعأ ينكلو مهءاطخأ اونيبو

 امدنع رعاشلا بيدألا وهو اهلمحت عاطتسا فيك ءاهحيحصتو اهبقعتل ىدصتف ةموظنملا هذه

 مظنلا نم ريثك نحل ىلع لمتشي هنأ عم سامقرق نبال ؛عيدبلا يف عيبرلا رهز» ىلع اًظيرقت بتك
 . يواخسلا هذيملت لاق امك فيرصتلا ثيح نم تاملكلا يف أطخ ىلعو رثنلاو

 ةثداح يفف «ينيعلل حدم اهيف نطاوم ضعب رمخلا ءابنأ هباتك يف رجح نبا لفغأ دقو

 ةعبرألا ةاضقلا عم ناطلسلا عمتجا-اهركذ قبس دقو - ةبعكلا ةوسكل كنلروميت نب خر هاش رذن

 ينيعلا باوج ىلع سلجملا ضفناو «نيرضاح رجح نباو ينيعلا ناكو رمألا اذه يف ثحبلل
 نم خر هاش عنم يف ةحودنم ينيعلل» : كلذ يف ناطلسلا لاقو «دقعنيال خر هاش رذن نأب

 .(«ةوسكلا
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 ء

 أ الإ ةثداحلا هذه رجح نبادروأ دقو

 . ًارضاح ناک

 هنأ عم هيف ناطلسلا ةملكو ينيعلا باوج لفغأ هن

 فالخلا ةدح نم داز يذلا «يراقلا ةدمع» رهظي نأ لبق رجح نبا نم هلك اذه لصح

 لصح يذلا فالخلا نع مالكلا ىجرأسو ۸٤۷« ةنس هفيلأت نم ىهتنا ىنيعلا نإف «امهنيب

 . «يراقلا ةدمع» ىلع مالكلا نيح ىلإ كلذ ببسب امهنيب

 يريدلا نيدلا دعسو رجح نبادوعص ءازإ ىنيعلا فقوم ىلإ لبق ترشأ دق تنكو

 ناك امدنع هسفن يسنو ملعلا ةمرح ظفح مدع نم هنأب «كلذ ببسب امهيف هلاق امو ناطلسلل

 . ناطلسلل اًرماسمو اًسينأ امهلبق

 لحت ملو رخآلا نم دافتسا امهنم الك نأ دجن نيثدحملا هذه نيب مئاقلا فالخلا اذه مغرو

 هيلع عمسو ينيعلا دئاوف نم رجح نبا قلع دقف «هنيرق نع امهدحأ ىقلتي نأ نم تافالخلا هذه

 ‹تاينادلبلا يف امهجرخو يوجدلا نع دمحأ دنسم نم اًتيدحو ملسم حيحص نم نيثيدح

 رصألا عفر» يفو راصتخاب «سرهفملا مجعملا يف سسؤملا عمجملا» يف هخ ويش دادع يف همجرتو

 . اًضيأ «رصم ةاضق نع

 . يواحطلا لاجر هفينصت دنع اًصوصخ رجح نبا نم ديفتسي ناك ىنيعلا كلذكو

 نيزلا تاعومسم نع هدوعيل ءاج دقو هتوم ضرم يف انخيش لاسي هتيأرو» : يواخسلا لوقيو

 ام يمجعم نم هتمجرت يف تدروأ يننكل ‹باتك يف ةعومجم تسيل :هل لاقف ‹يقارعلا

 . «يقابلا يف رظنلا يف ذخأن هومتلصح اذإف هورظناف ريثك ءيش كلذو هنع هتذخأ

 نع ةينبإلا ةبوجألا» :هامسو ىنيعلا ةلئسأ ىلع هتبوجأ ىف أءزج رجح نبا فلأ دقو

 . (ةينيعلا ةلئسألا

 . يزيرقملا نيدلا يقت رصعلا خرؤم نيبو هنيب تناكف ةيفيظولا ةسفانملا امأ

 . ةرهاقلا ةبسح ببسب ناكو لطي مل هنإف فالخلا ةعيبط ببسب

 مث «هرطسمب لزع مث قوقرب رهاظلا مايأ رخآ يف ةرهاقلاب ةبسحلا ىلوت «لمرلا برضبو خيراوتلا
 ببسب هسفن لزع هرطسم نأ مکحب هرطسم نع اًضوع نودوس راداودلا مايآ يف ىرخأ ةرم ىلوت
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 .«روكذملا نودوس ملظ

 هلوق ىوس ءوسب هيمر وأ يزيرقملل ينيعلا ةهج نم متش يآ ةمجرتلا هذه نم متشن الو

 . اًضيأ ينيعلا ريغ نم كلذب يزيرقملا مهتا دقو ««لمرلا برضب ًالغتشم ناك : هنع

 يف هل مجرت دقو ٠۸٠١ ةنس هنع الدب ةبسحلا ينيعلا ىلوت امدنع بضغ دقف يزيرقملا امأ

Eاهب يمر رومأل اًعينش اجورخ ةيقوقربلا نم جرحأ هنإ»  

 يف تركذ نأ قبس دقو . «يفنلا نم يفعأ ىتح ينيقلبلا هيف عفشو «اهتقيقحب ب ملعأ هللاو

 و ا ا و و ر ر رل او ا او

 يماريسلا هخيش ةافو دعب سيردتلا

 مات هملع عماهيلع بقعي ملو ينيعلا يف فهذه يزيرقملا ةرابع يواخسلا لقن دقو اذه

 ءوضلا» يف هرداصم دحأ «نامجلا دقع» ذختا يذلا وهو يزيرقملا هب هامر امن ينيعلا ةءاربب ملعلا

 .«عماللا

 يديعلا نيدلا ردب ةافو

 هلاغشأ مغر سيردتلاو فينصتلاو عمجلل اًمزالم ةنس نيعستو اًنالث ينيعلا ردبلا شاع

 دغلا نم هيلع يلصو ۸٥٩« ةنس ةجحلا يذ عبار ءاثالثلا ةليل يفوت نأ ىلإ < ةلودلا ىف ةريثكلا

 . هتسردمب نفدو رهزألا عماجب

 . هللا همحر- هيلع سانلا فسأ رثكو ةدوهشم هتزانج ناكو
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 باتكلا يف انلمع

 فيحصتلا ةلاح صنلا انموقو « ةيرصملا بتكلا راد طوطخم ىلع باتكلا صن انمقأ - ١

 نيفوكعم لخاد هعضوبانمق انيلع كلذ رذعت اذإو « ةيلصألا عجارملل ةدوعلاب فيرحتلاو

 .درسلا يف ئشانلا سابتلالاو ىنعملا ماجعتسال طقن امهنيب

 . يعوسوملا لمعلا اذهل ةمدقم عضو - ۲

 . « ةيادهلا بحاص » ةمج رت - ۳

 ٤ - باتكلل هعضو يف فلؤملا جهن ركذ .

 . « ةيانبلا بحاص)» ةمجرت - ه

 .اهمقر ةباتكو ةروسلل اهوزعو « حرشلا يف ةدراولا تايآلا جارخإب انمق - ٦

 وأ نيحيحصلل فصلا وزعب انيفتكا دقو «حرشلا يف ةدراولا رابخألا جيرختب انمق - ۷

 . امهدحأ

 . ةلدألا نم تناك نإ اميس اهتجرد نايبو ةدراولا ثيداحألا ىلع مكحلاب انمق - ۸

 ٩ - كلذل ةجاحلا تضتقا امبسح نطاوملا ضعب يف انقلع .

 ٠ - نيثحابلا ىلع ريسيتلل رشع ثلاثلا دلجملا يف ةينف سراهف انعضو .

 اضرلاو لوبقلا لسن هللاو

 هبتکو

 نابعش حلاص ن

 هي هج هم

 صوصنلا قيقحت زكرم



 باتکلا لصأ

 : باتكلا تاطوطخم

 : يف ةدوجوم خسن ةدع باتكلا اذه تاطوطخم نم ناملكرب لراك ركذ

 داماد ؛ ٥۲١ - ٥۲٤ ةيناميلسلا ؛ ١٠۲ - ٥٠٤ عماج ينب ؛ ۹۸۸ - ٩۸۷ لوأ رئازجل ا

 يف عبط . 640 ٤٥۷ - ٤٦۱ رواشپ ؛ ٩21 - ٩0۰ ‹ ٩711 - 4A7 - Q۷7 › 471۷ ەداز

 . ٤٠٦/١( ناث ةرهاقلا يف امك « ةيانبلا » : ناونعب) ۱۲۹۳ ةنس روشيكلاون

 : ىلع باتكلا صن انمقأ دقو

 ةقفلم ةخسن يهو (يفنح هقف ٦٥و ٥١ مقر تحت ) ةيرصملا بتكلا راد طوطخم أ

 خيرات الو خسانلا مسا اهيلع دجن مل . ريثكلا فيرحتلاو فيحصتلا نم اهيف عقو < باتكلل

 عون « ةقرو فال ةعبرأ ىلع ديزي اهقاروأ ددعو «حضاو ريغ كيلمت ءازجألا دحأ ىلعو خسنلا

 .دوسألا دادملاب 'حرشلاو « رمحألا دادملاب ةيادهلا نتم ةباتك اهللخت داتعم خسن طخل ا

 فيرحتلا ةريثك تناك نإو ةيرجحلا دنهلا ةعوبطم نم ةدافتسالاب انمق امك ب

 ال ديهج دهج لذبو عجارملا نم ريثكل ةدوعلا صنلا ريرحت نم بلطتت دقو ‹ اًضيأ فيحصتلاو
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 داب یصع ادرس ییا  ےرصعالا ق ری هادا ڈا برر
 ESET EL TES کک اال
 i )عمم اھا تا نارا دال ارات ےس وسا درون 9 الا
 x ڭاچۇمائو :یاولولاگو اتما اا رود هدا

 ا

 باک E ۱ ا حان و تف انھی
 E E ار ك بع وصلا

SETAE Eتردد دالصل  
 یا ہا. E (بعهعللا و موصلارعو مولال

 لا ۔رکاصرع حو ممم صرح :شنانلا TE او ترسو تما وص رےزل تر ددو
 مداسمسو ا ملا عکس ور افزا دانو کره وفل لا ولع رع اعاد قوا
 ٠ مملو مهاعنلاسو ماعا تر دررصلاو و ىسلاموسلاو لا د درر دوسلاو
 یکاسساوم مواز ڑو مولا دردم ماض اور رمزون ما
 رساوا اس ۷/۶ بچو موسا حو و رملا عبار ثرالنلا ت الئطملا
 رت مشک دش مما مناد او چرکزم ایا رت )سوا رومانوس
 نسو دوج ن اسمر نعرا لپ ولا ہاور مابا ل رتی زکر م ودر حح
 و مملع ہل یس ہلا وسررم تی ن ابعس وو ا ل سخا لاس او نامر ندو زمرو تلا
 ا E ار اکر در داو لټملا تلوح دو
 EST وعل ارم [زم ه داولا تر حبر دملا یو ںاعول کاب كاترص موشک EES نعرو ل ممر مرم د اشن ملا
 حافر بر یلاراز ریل معمل ایان رر میشملاما زم یا دب یل

 دالا
 (یفنح هقف ٥و ٥ مقر) ةيرصلملا بتكلا راد ةطوطخ نم ةحفص ةروص
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 1 ر ا ل

 رفا م اا ما اود د ګو تسولف ازعرداونل اقوول ا ]
 حلا ازز نالا فت یل نم وف اد و تىلا لايو نوقف

 ام لیول اف یک خاتم ای موال

 ل اچول ولر امل خاک اساس چ رل نسا دىردrس ۇل ارا مد
I IIPSدانو تشات  ّ 

 رام شداناد سدا ت روا نل یول ز وک مما اربد ل الا عامر لور مالا

 ا نا تیا نع ہمارا ل روو هداه هام دحر درام مرحلو رر

 لام تفعل ا بستر رر ارکد زس ناو تلا د امو دلار نفس

 هتساتنلا لابو رت اک کدر فشلاوا کس نل وها ہل د زس اول

 سالو هلان شالا تیما د اتر د سا دس و ری موھو دند کرو ماما

 , هه تررولا |ومولا رکن اولو ٤ما نا کل تیر ہتنرلا عر تشر ولت طلع
 داچی چدر اید تس ناکادارا ہک جہ وعلا

 ay ر ینرعل نع جر ولو هنس الاف دد ۷ روم رو مع

Sa o0 + ھه 5ره فارما ت ااو دعمل  

 E ٤ ےس ف

 عف اا د کێ یاتم ار دانوهعازناو دملا د سورا | دھکا

 ناردؤر معازا عم ےب اب عرس هنو ازحو کسر ءه رک هور نم

 : سان لیری د نیا ید یدین تیک دمنا بدلا

 رس ر معد مقاوسو هب وعر یارهاو نرالا وو وینوا هرقنوا م ان١
رعرس مسو مملعدتاوسموکلا تإ هاور اطا ها دای دلا "منول

 دز ا

 لغعر الکل ه حالو سرع (رم تنداحالا ل6 هاف هاد اد ید

 جرار خلاد ئ مانو ا رال غ اار

 بری یر زن ۷ر کد دور هلن هرز یا ی امدل نمار امنوا ا طع دا

 م ار اوربا عادا مناع م یر اکا "وعر هنع کس ورركدما

 ددر ازرع اوشو ۇ امل ترک تاد ودا ٥ لارج مالسلا معن ل

OTO طنا ےیو
 eT 

 دلو لا ٹلاو هاش هاندا یکن السلا دلع دع کیلو کر ۰

 ملان یا نرد اشا
 ر حراز نچ

 لاین هی نعیر افلا | ترحم عد الملا د روحو لا حالاو

 ڈی ارغا هلل اسو ر هیر هاو هلا رع تمنا ومر س اعنا ت تلاش ا عنعلا

 را ی کد انو سر طل هاو هرقل ارورح ہم د ق

 E انده اوس ہد الہ اق اتصالا .مىتؤ ىدا ملر

 Sy . کدها قز و ڪو LL ريع رر دولا
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 ةيرصملا بتكلا راد ةطوطخم نم ىرخأ ةحفص ةروص
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E GE 
 قیس عابس ۷ای ر تنا رر م مای سیب (ةحەبر اخلو حاد
 نکی لکی ار یل ہل ناکا داو .هانعل دنا قح دنحاطر علا وح
 رصردنعرر]ىلغلا عقرب ۷ مارحنلا بعد ال ءاندنع بیع ا اھدر ی
 ہںرر ہک ع تبعاد مزا ور نمک ا املس نع ی

 ۶ اصن یر امعسلا مالل معدل د ئا ء ےل إع .ےرادو
 RS و رو از لوت شدردا راكب وح
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 ةيرصملا بتكلا راد ةطوطخم نم يناثلا ءزجلا نم ةريخألا ةحفصلا ةروص
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 حراشلا ةبطخ

 «ةياردلا جارعمب مولعلا ضماوغ ىلع انعلطأو « ةيادهلا راونأب انرودص حرش يذلا هلل دمحلا
 هيفامب ةمكحلا عيباني نمانل رجفو ءةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم ةنونكملا هرارسأ ىلع انعلطأ ىتح
 ةلالضلا يواهم يف عوقولا نع هب اناجنو ءةياغلا راظنمب هقفلا رارسأ ىلع اذهب انفقو ىتح «ةيافكلا

 . ةياوغلا يواهمو

 مألا ريخ ىلإ ثوعبملا دمحم : ةيانعلا نسحب ةمحجلا لئاضفلاب رثأتسملا ىلع مالسلاو ةالصلاو
 نيذلا هبحصو هلآ ىلعو «ةيامعلا ءوسو بيرلا تاملظ نم مهجرخيو «ةياعرلا ليمجب مهاعرأ

 ءاملع ىلعو «ةيامحلا عتأب ةرهطملا ةعيرشلا ةيامح يف اودهتجاو « ةيانبلا نسحب نيدلا دعاوق اودش
 . ةباشنإب لخنلا عبنو «ةيايغ يف بكوك راد ام ةياورلاو ةياردلا

 :دلعبو

 هيدلاوو هبر هللا هلماع - ينيعلا دمحأ نب دومحم دمحم ابأ ينغلا هبر ىلإ ريقفلا دبعلا نإف
 ءالضف هب ترخافتو «فلسلا ءاملع هب تجهابت دق ء(ةيادهلا» باتك نإ : لوقي - يفخلا هفطلب

 اولازي ملف «مهسلاجم يف نيردصملا رخفو «مهسرادم يف نيسردملا ةدمع راص ىتح «فلخلا
 اعماجو «قئاقدلا زنکل اًیواح هنوکل كلذو «ناکم لک یف هنوسرادتیو «نامز لک يف هب نیلغتشم

 ةطاحإ يف اًيفاكو «يواحلا رارسأ ةصالخب اًيفاوو یرغل راتب ىلع ًالمتشمو «قئاقحلا زمرل
 ءةبيرغ دعاوق ىلع ًالصفمو « ةبيجع دعاوق ىلع الصوم «تاعقاولا ةبوجأ يف ايفاشو «تاثداحلا

 «قينأ بيترتو «ةريثك لئالدو «ةزيزع لئاسمو «ةيضر لوصفو «ةينبم لوصأ ىلع اًيشامو
 . قیقح بیکرتو

 نم هيف ام راهظإو «حاضيإلاب هحرشل ءالبنلا نم ةفئاطو «ءالضفلا نم ةعامج ىدصت اذلف

 ةليضفلا رهظأ نم مهنمو «لخأو رصق نم مهنمو «لمأو لوط نم مهنمف .حاصفإلاب رارسألا
 . تالكشملا نم عضاوم ىلع رصتقا نم مهنمو ‹«تاضارتعالاو ةلئسألا ةرثكب

 اذه يف مهل لضفلا نأ ىلع . هفلخ قفاوي اًئيش ركذي ملو «هقح مهنم دحأ طعي ملاذه عم
 ًالصأ مهقح يف سخبلل كلذ ركذأ ملو «باتكلا اذه حرش يفو ٠ءيش لك يف مهقبسب بابلا
 «ةرهاظلا ةنسلاو باتكلا ىلع نفلا اذه ىنبم تيأر ينكلو ءًالضفو اًملع كلذ يف مهقحلأ مل ينأل

 ٠ )( ضرألا يف ةدتمملا هلوصأب يأ .



 .نأشلا اذه بحاص نع دراولا صنلاب «ناكمإلا دنع نيصنلا نع لدعي ال هنأ ىلع

 : ىلاعت هللا لاق دقو . ؟نييدهملا ةباحصلا نع مث نيدلا هنع ذخأ دقو ‹«كلذ كرتي فيكو

 . (۹١ةيآ : ءاسنلا) (لوسرلا اوعيطأو# « (۳٦ةيآ :ءاسنلا) (هللا نذإب عاطيل الإ لوسر نم انلسرأ امو

 يراعلا حيحصلا ربخلا كلذو . “'«متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك يباحصأ» : يب لاق دقو

 ضراوعلا نع

 لوقعملا هل نم يضريالو «لوسرلا رمأ هيلع سيل لمع ضئارفلا يف يأرلا ىلإ باهذلاو

 رثكأ نم هيف ريصقتلا انإو . لمكألا هجولاب هيفاولمعو «لوألا ردصلا هيف رصتقي ملو «لوقنملاو

 رثكأ ىلإ ىرت الأ . ديلقتلاب مهئافتكال لهاستلا وه هيف مهتفآو .ديهمتلا يف اورصق نيذلا فلخلا

 «نأل» : مهلوقب مهفيناصت اوئلم دق بابلا اذه يف هريغ حارش نم مهريغو باتكلا اذه حارش

 نأ ىلع . رئألاب صيصنتلاو «ربخلاب سيسأتلا دعب اذه نسحي امنإو . ؟«نكل»و «اغنإاب اهوشحو

 الإ اذه لهو «لوصألا يف لصأ اهل سيل ارابخأ لوصفلا يف لالدتسالا ضرعم يف ركذ مهضعب

 لاق :لاق هنع هللا يضر سنأ نع «هريغو يراخبلا قيرط نم انيور دقو ! ؟لوسرلا ىلع بذك

 ثيدح اذه» :رازبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق . «رانلا نم هدعقم اوبتيلف اًبذك يلع دمعت نم : اب يبنلا

 ةئامعبرأ هوحن نم جرخأ دق :هيجو نبا لاقو ««هقرط يف هباشم هل دجوي ال «هب عوطقم «رتاوتم

 . هاوس ةرشعلا هتياور ىلع عمتجا ثيدح فرعي الو ءةباحصلا نم ناتئام هاور :لاقيو . ثيدح

 رحبلا اذه يف صوغأ نأ ىلإ نالخلا صلخ نم ةفئاطو «ناوخإلا نم ةعامج ينبدن دقو

 يف ريصق يعابو «ناشلا اذه يف ةليلق يتعاضب نأب تبجأف «رهاوزلا هررد نم جرختسأو «رخازلا
 زاربإ ىلإ قيقحتلا يف هلهأ ممه تّلكو «نامزلا اذه يف لاقتنالا يديأ ترصق دقو «ناديملا اذه

 «موسرلا وفعم «مئاعدلا ضوفخم «ملاعملا سومطم لضفلا راص ىتح ءنايبلا راهظإو «يناعملا

 ملو «ىفشأو سوردلا ىلع هسرد فرشأ ىتح «ىوقلا ضقتنم ءرئارملا تيلس «ىوصلا سردنم

 ىلع مهباصتناو لهجلا لهأ مدقتو« مهقوس داسكو هلهأ رخأتل ‹ىفجع نوليلق الإ اهلهأ نم قبي

 نأ ىلإ اورخأتف < «لاجم مهناديم يف مهليخل الو «لاقم مهدنع ملعلا لهأل قبي مل ىتح «مهقوسم

 نع يرخأتو ءريخأتلا يف يرذعاذهو اًيصق اًتاكم ةنكمألا يف اوذخأو «اًسنم اًبسناوراص

 يلالتعا الو ءللعلا عاونأب يراذتعا لبقي ملو «مهلامآ قيقحت نم ادب دجأ ملو .ريرحتلاب باوجلا

 . ؟هرکذف» : هعفر رباج نع هیبأ نع دمحم نب رفعج نع كلام نع ديزي نب لیمج هب درفت : عوضوم (۱)
 ‹ كلام نع تبثيال : ينطقرادلا لاق . كلام نع ةاورلا يف بيطخلاو « كلام بئارغ يف ينطقرادلا هجرخأ

 صيخلت « )١/ ١٤١( افخلا فشك « )٠١١١( نازيملا « (۱۷۳ /۲) نازیملا ناسل عجار اها« نولۇھج دتاوزۋ

(/14۰). 

 . هيف ام ىفخي ال خلإ (ربخلا كلذ) فلؤملا لوقو



 نود نأب ىملعل كلذو «سادسألاب سامخألا برضب سابلإلاب يدعاوم الو «لعلو فوسب
 ةرذع وبأ اذهل تنأ :اولاق كلذ عمو .دايقلا بعص ءيش مامزب ذحألاو ءداتقلا طرخ مهمارم
 اميف يعورشو ءاًمزال اًمتح يلع مكرمأ راص : ذئنيح تلقف «هرمو هولح بضتقمو «هرمأل اوفكو
 . اًمئاق ًاضرف متبلط

 زیزعلا ىلع ًالکوتم هيف تعرشو مهبرآم نیدم ءاقلت تهجوتو مهبلاطم وحن يباکر تهج وف
 نماوركذامع اًضرعمو «بابلا اذه يف حاحصلا ثيداحألاب لالدتسالا يف اكسمتم ءباهولا
 ءوهسلا نم مهضعبل عقو ام ىلإ اريشمو .ةحيحصلا رابخألا نم اهضوع اًيتآ «ةحيرجلا رابخألا
 لک نم دراو لکل ادصقم هتخسر ام راص ثیحب ءرايخألا تاقثلا نم كلذ يف اهتدروأ ةباصإلاو

 نم اًبهذم مری نمو ءًالفاح دری نم ردصیو «بوص لک نم باکرلا دش نم لکل ابلطمو «برإ
 .ًالماح عجري بهاذملا

 : باتكب ىمسملا هيف عرشن نحن اهف «ليلغ لكل فاش يرو ‹لیلع لکل ءافش هيف يباتکو
 . باعص لكل رسيملا باهولا هللا ىلع ادمتعم « « ةيادهلا حرش يف ةيانبلا»

 : قرط عبرأب باتكلا اذه يور ينإ مث

 فاشك «تالكشملا لالح ءرصعلا ةيآو ءرهدلا ةدبز يديسو يخيش هب ينربخأ ام : ىلوألا
 هضعب او یو املا ا دی ور یی تا ‹تالضعملا
 نینامث دودح يف «باتنع ةنيدمب ةسردم يف هيلع يمورلا دمحأ هجاوخ لضافلا خيشلا ةءارقب

 «يرسكتلا نيدلا سمش : نيتمالعلا نيمامإلا هيخيش نع هتياور قحب ةزاج الاب يقابلاو « ةئامعبسو
 «يقانغسلا نيسح نيدلا ماسح ةمالعلا مامإلا خيشلا نع امهتياور قحب «يرسكتلا نيدلا مجمو
 نب دمحم نيدلا سمش ةمالعلا خيشلا نع «يراخبلا رصن نب دمحم نب دمحم ةمالعلا خيشلا نع

 . فنصملا نع ٠ يدامعلا دمحم نب راتسلادبع

 - يطلملاب ريهشلا ىسوم نب فسوي نيدلا لامج ةمالعلا يخيش هب ينربخأ ام : ةيناثلا
 نينثا ةنس دودح يف ةزاجإ يقابلاو وا نما الا ي آب ب «-هللا همحر

 ريمأ نب بتاك ريمأ نيدلا ماوق ةمالعلا انخيش نع هتياور قحب بلحب هتسردمب ةئامعبسو نينامثو
 ينيعقبرحلا دمحم نب دعس نب دمحم نب دمحأ نيدلا ناهرب هخيش نع «يناقتإلا يزارتألا رمع

 نيدلا ظفاح هخيشو «يراخبلا دمحم نب يلع ريرضلا نيدلا ديمح هخيش نع ء«يراخببلا
 . فنصلملا نع ‹يردركلا نيدلا سمش نع «روكذملا

 ةسردملاب هيرمع نيدلا جارس خيشلا ةءارقب يماريسلا ءالعلا ةمالعلا مامإلا هب ربخأ ام : ةثلاثلا

 رخآ ىلإ باتكلا لوأ نم ةئامعبسو نينامثو ةينامث دودح يف «ةيرصملا رايدلاب ةيقوقربلا ةيرهاظلا
 حارش دحأ فيرشلا ديسلا ةمالعلا هخيش ىلع هأرق هتياور قحب ةزاجإلاب يقابلاو ٠ حاكنلا باتك

۳ 



 .هللا همحر- ىقانغسلا نيدلا ماسح نع «باتكلا

 يف ةزاجإ يرصملا ينوباصلا مث يريسلا نيدلا لالج مامإلا خيشلا هب ينربخأ ام : ةعبارلا

 دحأ يزارتألا نيدلا ماوق مامإلا هخيش ىلع هأرق هتياور قحب ةئامعبسو نينامثو عست ةنس دودح
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 (ميحرلا نمحرلا هللا مسب) م

 ءاذكه حتفتسملا زيزعلا باتكلاب ءادتقا ةلدمحلاب ىنث مث ءًالوأ ةلمسبلاب باتكلا ًأدتبا :ش

 ميحرلا نمحرلا هللا مسبو هللا ركذب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ لك» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ًالمعو

 لک» : يئاسنلاو دواد يبأ ةياور ىفو . هنيعبرأ يف يواهرلا رداقلا دبع ظفاحلا هاور : «عطقأ وهف

 هلل دمح اب هيف أدبي مل لاب يذ رمأ لك» : ةجام نبا ةياور يفو « «مذجأ وهف هلل دمحلاب هيف أدبي ال مالك

 . امهيحيحص يف نابح نباو ةناوع وبأ هاورو «عطقأ وهف

 ملسم هب درفت نمم هنإف نمحرلا دبع نب ةرم ىوس حيحصلا لاجر هلاجرو : حالصلا نبا لاقو

 مذجي ةمجعملا لاذلا رسكب مذج نم ميجلاب «مذجأ» 8 كلذكو ءةكربلا ليلق :«عطقأ» ینعمو

 . رخآلاب ءادتبالا توفم امهدحأب ءادتبالاو ءاّرهاظ اًضراعت نيصنلا نيب نإ :تلق نإف

 رخآلابو ةقيقح مدقملاب ءادتبالا عقيف «رخآلا ىلع امهدحأ مدقي نأب عمجلا نكي :تلق

 كرت كلذلف « هيلع دقعنملا عامجإلاو ةيمستلا مدقتب دراولا باتكلاب لمعف هاوس ام ىلإ ةفاضإلاب

 . ةيوستلاب لخيف ةيعبتلاب رعشي الئل فطاعلا

 : امهدحأ :نيهجو نم رظن «اذكه حتفتسملا "زيزعلا باتكلاب ءادتقا » : كلوق يف :تلق نإف

 )١( ثيدحلا يف فعضي «ةرفو» « هلصوف يرهزلا نع نمحرلا دبع نب ةرق هب درفت : فيعض .

 ‹ ظوفحمللا وه اذهو « ًالسرم يرهزلا نع هوورف يخونتلا ديعسو ليقعو سنوي : يرهزلا باحصأ هفلاخ دقو

 ۰ ٩۱ ص ءالمتسالا بدأ» يف يناعمسلاو »)١١٠١( ٤ يوارلا قالخأل عماجلا» يف بيطخل ا اًضيأ هاور ثيدحلاو

 . يقيقحتب ديجملا حتف عجار . ؟مهتم» هدانسإ يفو

 تضافتساو «هتالسارم يف ةَ يبنلا لعف نم حص اًضيأو « ةلمسبلاب ءدبلا يف تباثلا حيحصلا وه اذهو (۲)

 نم ناک دقو . كلذ ريغو ماعطلا دنعو ‹ ءوضولا دنعو « ءالخلا لوخد دنع : اهنمف كلذ يف ةي هنع صوصنلا

 ءافتقاب ركلا انلوسر رمأ دقو ‹«لمنلا ةروس يف درو امك ًأبس ةكلل هتبتاكم يف - مالسلا هيلع - ناميلس يده

 مهادهبف هللا ىده نيذلا كئلوأ # هلوق ىلإ € ناميلسو دواد هتيرذ نمو# : یلاعت لاق < مالسلا هيلع ناميلس يده

 . (۹۰ - ۸٤ تایآلا : ماعنألا) (هدتقا
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 ًادصق يفاني ملسملا لاحو «ال فيكو ءةلمسبلا لوألا يف بتكي مل ول دمحلاب ءادتبالا هجتي امنإ هنأ
 ىلإ رظنلاب امإ هيف بيترتلا نأل ةلدمحلاب حتفتسي مل زيزعلا باتكلا نأ :رخآلاو . ؟ةلمسبلا كرت
 حتفتسي مل هنأ مث الف لوألا ناك نإف «ينامشعلا بيترتلا ىلإ رظنلاب وأ اإ يبنلا ىلع لوزنلا
 . اًعطق ةلمسبلاب حتفتسا وهف يناثلا ناك نإو فالتخالا ىلع رثدملاو قلعلا ةروسب لب دمحلاب

 هيلع ررقت ام ىلإ رظنلاب «اذكه حتفتسملا زيزعلا باتكلاب ءادتقا» : لومقلا نم دارملا :تلق
 . ةلدمحلاب ينثلاو ةلمسبلاب ءادتبالا يف هبيترتل اقباطم ناكف «باتكلا حاتفتسا

 ترجنو «ملقلاب تبتک : وحن ءلعفلا ةلآ ىلع ةلخادلا يهو «ةناعتسالل هللا مسب يف ءابلاو»

 ريصيال هلعف نأ دقتعا ال نمؤملانأل ءاهب الإ لمكألا هجولا ىلع ىتأتي ال لعفلا نأل «مودقلاب

 كلذل «لعف يأك ًالعف ناكل الإو هللا ركذي ىتح ةنسلا يف اًقفاوم الو «عرشلا بسح هب ادتعم

 يف تابنإلاب نهدلا قلعت ًارقاب قتلاعتي نأ زوجيو «ملقلاب بتاكلا لعفي امك هللا مسب ًالوقتم لعج
 يعادلا لوق كلذكو .ًأرقأو هللا مساب كربتن ىنعم ىلع (نهدلاب تبنت# : یلاعت هلوق

 ىلع ءابلا هب قلعت يذلا لعفلا نأ تفرعو . نسحأو برقأ هجولا اذهو .نينبلاو ءافرلاب : سرعلل

 هولتي يذلا نأل ولتأ :ًآرقأ ءأرقأ هللا مسب : ىنعملاو «هيلع لاجل ا ةلالدل فذح .فوذحم مسالا
 لحأ هللا مسب : ىنعملا نأك «تاكربلاو هللا مسب : لاق لحترا وأ لح اذإ رفاسملا نأ امك «ءورقم

 . هل أدتبم ةيمستلا لعج اب ارمضم ناك هللا مساب هيف أدبي لعاف لکو . هب اكر بتم لحترأ هللا مسبو

 ىلع يناثلا هجولا يفو ءءاغلإلا ىلع لوألا هجولا يف «مساب» ينعأ فرظلا نأ ملعاو

 مسب يئادتبا :انردق اذإو «فوذحللا لعفلا وه لماعلاو ءلاحلا ىلع بوصنم هلحمو رارقتسالا

 يئادتبا : ليق هنأك هنع بئان وه فوذحللا ربخل اب ةقلعنم اذه ىلع ءابلاو « عفرلا اهلحم ناك هللا

 . كلذ وحنو هللا مسب رقتسم وأ تباث

 . ؟يئادتباب قلعتي ال مل :تلق نإف

 «ربخ الب ًادتبملا يقبو «هتافص يف تلحخدل هب تقلعت ولف ء«ردصم هنأل كلذ زوجي ال :تلق

 نع مهضعب لقنو .ةلص ىلإ جاتحا «لعفي نأ»و «لعف نأ» : ىنعمب ناك اذإ ردصملا نأ كلذو

 هنأل ءادبأب هجولا اذه يف ءابلا ىتلعتي نأ زوجي الو هللا مسب هب هتأدتبا ام لوأ :هريدقت نأ نييرصبلا

 وهو فوذحمب ةقلعتم ءابلا نوكتف ءاربخ نوكي نأ زوجيال لوصوملاب قلعت امو ءام ةلص يف
 ام لوأو هريدقت عقو «هللا»عضومو «ءيشب قلعت ال ءابلا نأل ءةدئاز ءابلا نأ يئاسكلا نعو و

 نع يكحام الإ دجوت داكت ال ادج ةزيزعأدتبملا ربح يف ءابلا ةدايزو . هللا مسا : هب ًادبأ

 ليلدب ءاهلثم : ريدقتلاو ء(۲۷ ةيآ : سنوي) :م (اهلثمب ةئيس ءازج# : ىلاعت هلوق يف ءابلا : شفحخألا
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 ءابلا نأ باوصلاو ٤١(٠ ةيآ : ىروشلا) (اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو :رخآ عضوم يف ىلاعت هلوق

 ربخلاو ءازجب قلعتي نأ زوجيو . اهلثمب عقاو ةئيس ءازج » ةثيس : ريدقتلاو «فوذحم ةقلعتم انهه

 . نيققحملا دنع فيعض هنع لقن امو «لصاح وأ عق ةاو اهلثمب « E ءازجو : ريدقتلاو فوذحم

 كلذو «هللا مسب ءادتبالا صاصتحخا ىلإ ادصق ارخأتم فوذحملا ردقي نأ ىلوألا نأ ملعاو

 ىلوأ كلذو .ىزعلا مسب «تاللا مسب :نولوقيف «مهتهلآ ءامسأب نوءدبي اوناك برعلا نأل

 اذهو . صاصتخالا ةدارإ مسالا يدقتب حرص ثيح (دبعن كايإ# : ىلاعت هلوق يف امك «دحوملل

 «تلزن ةروس لوأ اهنأل عقوأ لعفلا دقت كانه نإف ١(« ةيآ : قلعلا) (كبر مساب ارقا : فالخبب

 . مهأ ةءارقلاب رمألا ناكف

 : ىنعم رشعدحأ ءابللو

 هذه نإ :لاقي دقو .ديز هنم برقي ناكمب يرورم قصتلا يأ .ديزب تررم : وحن :قاصلإلا
 .لاوحألا لك يف اهقرافي ال قاصلإلا ىنعم :لاقيو ءهللاب تفلح :هنمو ءلعفلاب ةلمكم ءابلا

 .ديزب بهذ : وحن : اًضيأ لعفلا ءاب ىمستو : ةيدعتلاو

 .رم دقو : ةناعتسالاو

 انذخأ ًالكف# ٠٤(٠ ةيآ : ةرقبلا) :م (لجعلا مكذاختاب مكسفنأ متملظ مكنإ # : وحن : ببسلاو

 ٤١(. ةيآ : توبكنعلا) :م € هبنذب
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 ٣٤ ةيآ : رمقلا ةروس ) 4رحسب مهانيجن : وحن: : ةيفرظلاو

 . «اوبكر اذإ موق مهب يل» : يسامحلا لوقك :لدبلاو

 . فلأب هتيرتشاك : ضارعألا ىلع ةلخادلا يهو :ةلباقملاو

 . 0٩( ةيآ :ناقرفلا) (ًريبخ هب لأساف» : وحن لاؤسلاب صتخت : ليقف « «نع» ك :ةرواجلاو

 . ۷١( ةيآ :نارمع لآ) #راطنقب هنمأت نإ نم » : وحن : ءالعتسالاو

 برشي اًيع# : هنم اولعج نويفوكلاو :ليق «كلام نباو ىسرافلاو ىعمصألا هتبثأ : ضيعبتلاو

 . (٦ةيآ : ةدئاملا ةروس) (مكسوءرب اوحسماو» : هنمو « ١( ةيآ : ناسنإلا ) (هللا دابع اهب

 .هفرحأ لصأ يهو :مسقلاو
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 . يلإ يأ « ٠٠١( ةيآ : فسوي ةروس) € يب نسحأ دقو :  وحن : ةياغلاو

 نوكتو «(۷۹ةيآ : ءاسنلا) (؟ديهش هللاب ىفكو :  لعافلا يف نوكتف «ةدئازلا يهو : ديكو تلاو
 : وحن ءأدتبملا يف نوكتو ٠۹١(. ةيآ :ةرقبلا) 4ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو : وحن لوعفملا يف
 . كلذ وحنو «ديزب اذإف تجرخاو « «مهرد كبسحب)

 ‹ىفك دعب ًردقم لعفلا نوكي نأ زوجيو ءااوخل تسيل هللاب ىفك» يف ءابلا نإ :ليق دقو
 : ينعأ «هدعب بوصنملا نيعلا رمضم لعافلا نوكي نأ زوجيو «هماقم ةمئاق هل ةفص#هللاب# نويو

 كانه ةدئاز ءابلا تناك ولو : لئاقلا اذه لاق الجر ديز وأ ءاديز الجر معن :لوقتامك .ًاديهش
 كيلع مويلا كسفنب ىفك# : ىلاعت هلوق يف ثينأتلا ةمالع اهيلع لعفلا قحلي نأ سايقلا ناكل
 . ثينأتلا هيلع بلغي ام وهو «سفنلل هنأل ٠١(. ةيآ : ءارسإإلا) (اًبيسح

 كنأل اديرجت يمس اغنإو . (اًرحب ديزب تيقلا») :وحن « ديرجتلل نوكت ءابلا نإ : مهضعب لاقو

 . هتدرجف داوج وهو اديز تقل كنأك ارحب اديز : تلق اذإ

 . اهب ءادتبالا يفاني ال :تلق

 «لابقتسالا نيسو ءهئافو فطعلا واو وحن «هتفخل حتفلا دحاولا فرحلا قح :تلق نإف

 .اهریغو

 .اهورسكف اهلومعم ةكرحب اهتكرح اوهبش مهنأل :تلق

 فخأب كرحي نأ ىلوألابف ‹فرحلا ىنعمو «مسالا ىنعم : نيينعم ىلع لدي فاكلا :تلق

 . تاكرحلا

 وأ تحتف ولو ءاهب قطنلا ىلإ لصوتيل هتكرح اغنإ ءابلا نأ ىسيع نب يلع يبأ نع يكحو
 . ةليلق ةغل يهو ءءابلا هذه حتفي برعلا ضعبو ضيا زا تمض

 نيئدتبم اهب اوقطن اذإف «نوكسلا ىلع اهلئاوأ اونب ىتلا ةرشعلا ءامسألا دحأ مسالا ظفلو

 . مدو ديك « زاجعألا ةفوذحملا ءامسألا نم وهو . نكاسلاب ءادتبالا عقي الئل ةزمه اوداز

 لاقو ‹« مسي مسو نم : نويفوكلا لاق . نييرصبلا دنع ومسلا نم هقاقتشاو ءومسي :هلصأو

 . فرح رخآ اهنم فذح يأ (۱)
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 يمس :اولاق املف «ماسوأ :هعمج يفو ۰ میسو :هريغصت يف اولاقل كلذك ناك ول : نويرصبلا

 . امهيف مضلاب مسو مساو ءامهيف رسكلاب مسو مسا : لاقيو .ومس :هلصأ نأ ىلع لد ءامسأو

 .هامسو «همساأبو «همسو «همسا : لوقت برعلا تعمس :دربملا لاقو

 امهوحنو «ةنباو نبا : يف امك ‹«لصو ةزمه اهنأل هللا »يف «مسا» ةزمه تطقس اغنإو

 . لامعتسالا ةرثكل ًاضيأ طخلا يف تطقسو

 لوق وهو «قتشمب سيل هنأ راتخملاو .هلالج لج يرابلا ىلع ملع مسا «هللا» : ةظفلو

 عني ال الك ىنعم هانعم ناكل اًقتشم ناك ول هنأل كلذو . ءاهقفلاو نييلوصألا رثكأو هيوبيسو ليلخل ا

 ‹ةنيعملا تاذلا كلتل عوضوم ملع مسا هنأ انملع ضحم دحوم اذه نأ ىلع ءاهقفلا عمجأ ثيحو

 نم : ليقف : هقاقتشا يف اوفلتخا مث «نورخآو هيوبيس هيلإ بهذ امك ةقتشملا ظافلألا نم تسيلو

 .ةدابع يأ رسكلاب ةهالإ امهيف نيعلا حتفب هلأي هلأ

 هلثمک سیل میظعل اًمسا ناک ال مث . دوبعم يأ هولأم يأ .لوعفم ىنعمب لاعف نزو ىلع هلإلاو

 :اولاقف ءهريغ نود مسالا اذهل هودرفأ مهنأل ««لأ» وه يذلا فيرعتلاب هميخفت اودارأ ءيش

 راصف «ماللا يف ماللا اومغدأ مث اهوفذحف اهيف مهلامعتسا رثكي ةملك يف ةزمهلا اولقثتساو «هلإلا

 . نآرقلا هب لزن امك «هللا»

 اغإ ءاتكس يآ نيعلاو ءافلا حتفب الأ رضاحلا يف حتفلاو يضاملا يف رسكلاب هلأي هلأ نم : ليقو

 . مهجئاوح عيمج يف هيلإ قلخلا نوكسل اهلإ هللا يمس

 . هتمظع يف قلخلا ريحتل هب يمس اغنإ « ريحت يأ : هلأ نم :ليقو

 .هيلإ قلخلا عرضتل هب يمس اغنإ ءاهلأت هلأتي عرضت يأ هلأت نم :ليقو

 : رعاشلا لاق .راكفألا ةطاحإو ‹راصبألا كاردإ نع بجتحا يأ : هولي هال نم :لیقو

 اناریو یری ال قلخلا قلاخ ًَرط قئالخلا نع يبر هال

 ؟هئامسأ رئاس نود هللا ةظفلب مسالا ةظفل نرق مل :تلق نإف

 مامإ لعج كلذلف «ىنسحلا ءامسألاو ىلعلا تافصلا عيمحل عمجتسملا تاذلا مسا هنأل :تلق

 مسا وهو .نايإإلا رئاعش راصف ةداهشلا هب تعقوو ‹صالخإلا ةملك هب تصخو ءءامسألا رئاس

 هاطاعتي ناك دقو .هاوس ءيش هب عدي ملف «نسلألا هنع هللا ضبق دقو «دحأ هب مسي مل عونمم

 كلذكو «هنع ابذو مسالا اذه قحل ةنايص تاللا ىلإ هللا هب هفرصف مهمانصأ ضعبل اًمسا نوكرشملا
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 . مهفاف «هلل دمحلا» يف باوجلا

 . بضغ نم نابضغك «محر نم نالعف : نمحرلا

 نامحر :اولاق كلذلف ‹ميحرلا يف سيل ام ةغلابملا نما نامحر» يفو .هنم ليعف :ميحرلاو

 «ةمحرلاب ىلاعت هللا فاصتاو . ىنعملا يف ةدايز ءانبلا يف ةدايزلاو . ايندلا ميحرو ءةرخآلاو ايندلا

 ميمعتلا ليبق نم نمحرلا دعب ميحرلا ركذو . هدابع ىلع هماعنإ نع زاجم ءونحلاو فطعلا اهانعمو
 ميحرلاب هفدرأ مث ءاهقئاقدو «معنلا لئالج لوانت «نمحرلا : لاق امل هنأل كلذو «فيدرلاو

 ءانثلا درجمب ةحداملا تافصلا نم امهو «ةيفصولاب نارورجم امهو ‹فطل امو اهنم قد ام لوانتيل

 .ميظعتلاو

 طرش نمو «هعنم هنالعف ءافتنا عنملا يف طرش نمف «هعنمو نمحر فرص يف فلتحخا دقو

 . هعضوم يف تفرع ام ىلع هفرص یلعف دوجو

 ناسللاب ءاهريغ وأ تناك ةمعن يرايتخالا ليمج لا ىلع ءانثلا وه هلل دمحلا :ش ( هّلل دمحلا) :م
 ناسللاب اهدحو ةمعنلا ىلع ءانثلا وه ركشلاو . هتعاجش ىلعو هماعنإ ىلع هتدمح : لاقي .هدحو

 : رعاشلا لاق ‹ حراوجلا نم هريغو

 ابجحملا ريمضلاو يناسلو يدي ةثالث ينم ءامعنلا مكتدافأ

 تدمح : لاقيف «هدحو ناسللاب ًالوأ ايرايتخا ليمجلا ىلع ءانثلا وه حدملاو .مومع امهنيبف
 دصق ىلع ناسللاب ءانثلا وه :دمحلا : ليقو . هجو نم معأ وهف «تحدم :لاقي الو «هتركشو هللا
 ناك ءاوس اًمعنم هنوكل معنملا ميظعت نع ءىبني لعف ركشلاو .اهريغب وأ ةمعنلاب قلعت ءاوس ميظعتلا
 .ناكرألاب وأ نانجلاب وأ ناسللاب

 نوكي ال ركشلا قلعتمو ءاهريغ وأ ةمعنلا نوكي هقلعتمو «ناسللاب الإ نوكي ال دمحلا درومف

 رابتعاب صخأو «قلعتملا رابتعاب ركشلا نم معأ دمحلاف «هريغو ناسللا نوكي هدرومو ةمعنلا الإ
 .سكعلاب ركشلاو ءدروملا

 ةمعن ىلع ركشلاو ءاهريغو ةمعنلا ىلعدمحلاف «ناوخأ حدملاو دمحلا : يرشخمزلا لاقو
 دمحلاو ركشلا بعش ىدحإ وهو «هدحو ناسللاب دمحلاو «حراوجلاو ناسللاو بلقلاب ةصاخ
 . نارفكلا هضيقن ركشلاو ٠ مذلا هضيقن

 ىف امهكارتشال ءانثلا وهو « ىلصألا ىنعملا يف ناكرتشم يأ :ناوخأ :هلوق ىنعم :تلق
 يق فالتخألا بح ىلع هب وم صتخي یت ىلع لدی اهتم الك نا ريغ ‹«لوصألا فورحلا
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 :هوجو نم كلذو «ظفللا

 ءاهدمحي الو اهحديب اهتياغ يف ةؤلؤل ىأر نم نإف «هريغو يحلل لصحي دق حدملا نأ :لوألا

 . دمحلا نم معأ حدملا نأ تنيبف

 .هدعب الإ نوكي ال حدملاو «هدعبو ناسحإلا لبق نوكي دمحل ا نأ :يناثلا

 « "«نيحادملا هوجو يف بارتلا اوثحا» : مالسلا هيلع لاق «هنع اًيهنم نوكي دق حدملا نأ :ثلاثلاو

 . قلطم دمحلاو

 وه دمحلاو . لئاضفلا عاونأ نم عونب اًصتخم هنوك ىلع لادلا لوقلا نع ةرابع حدملا :عبارلاو

 .ناسحإلاو ماعنإلا ةليضف يهو «ةنيعم ةليضفب ًصتخم هنوك ىلع لادلا لوقلا

 : لئاقلا لوق نع ةرابع سيل دمحلا نأ فرعلا يف يقيقحلا ركشلاو دمحلا ىنعم نأ ملعا مث

 نوكي نأ نم معأ ىنعم «ءاًقلطم اًمعنم هنوك ببسب معنملا ميظعت نع رعشي لعف وه لب «هللدمحلا

 «لامكلا تافصب هفاصتاب داقتعالا ىنعأ «بلقلا لعف امإ لعفلا نأ كلذو .هريغل وأ دماحلل اًمعنم

 فصتي دومحلملا نأ ىلع لدت يتلا تارامألاو نئارقلا نم هيلع لدي ام ركذ ىنعأ «ناسللا لعف وأ

 لامكلا تافصب هفاصتا ىلع ةلاد لاعفأب نايتإلا وهو «حراوجملا لعف وأ «ةلماكلا تافصلاب

 عمسلا نم هيلع هللا معنأ ام عيمج هفرص لب «هلل ركشلا : لئاقلا لوق سيل ركشلا نأو «لامجلاو

 اهنم لصوتي هتاعونصم ةعلاطم ىلإ رظنلا هفرصك «هلجأل هاطعأو قلخ ام ىلإ امهريغو رصبلاو
 . هتايهنم نع بانتجالاو هتاضرم نع ءىبني ام يقلت ىلإ عمسلاو ءاهعناص ردصملا ىلإ

 ‹سنجلا قارغتسال امإو «ينهذلا وأ يجراخلا دهعلل امإ ةعوضوم ماللاو فلألا نأ ملعا مث

 ظفللا نأل «ةعيبطلا فيرعت مث «قارغتسالا مث «لصألا وه دهعلا نكل . ةعيبطلا فيرعتل امإو

 نم ىلوأ ةديدجلا ةدئافلا ىلع ماللا لمحف .ماللا نودب ةيهاملا ىلع لاد ماللا هيلع لخدي يذلا
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 كلذ ىلع ماللا لمحف ءاتهذو اًجراخ سنجل ا دارفأ ضعب ر ركذاغإ هنأل «قارغتسالا نم ىلوأ دهعلا

 اذه نيبو . لمتحم لكلاو « نقيتم تم ضعبلا نأل ءدارفألا عيمج - ىلع هلمح نم ىلوأ روكذملا ضعبلا

 قارتال ديت ةيرنارةرمالا را ةع تا ما أ وفا لع تام اإ راسا

 .ادوهعم ناك اذإ الإ اًعیمج امھیف

 - دادقملا ثيدح نم . يقيقحتب )۲٤۲۲( «هبیغرت» يف يناهبصألاو (هوحنب» (۲۲۹۷ )٤/ ملسم هاور : حیحص (۱)

 .هنع هللا يضر
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 يذلا

 ت ت اا ا ا
 مشاه يبأ يلوق دحأ اذهو «قارغتسالل ال ءامهيف سنجل ا قلطم هنأ يسرافلا يلع يبأ نعو

 الإ قارغتسالل ال عمجلا قلطمل عمحجلا يفو «سنجلا قلطل درغملا يف هنأ :رخألا لوقو «يلزتعلا
 يف امك دمحلا ةقيقح يأ < ءسنجلل دمحلا يف ماللاو فلألا : ليقف كلذك ناك اذإف . رخآ لیلدب

 نم وهام كارعلاو ءوهام دمحلا نأ نم دحاو لك هفرعيام ىلإ ةراشإلا هانعمو «كارعلا اهلسرأ»

 . لاعفألا سانجأ نيب

 نوري مهنأل .دهعلل : ةلزتعملا تلاقو . ىلاعت هلل هلك دمحلا : يأ . سنجل ا قارغتسال :ليقو
 ضارعألا نود نايعألاب قلعتت يتلا دماحملا : هريدقت نوكيف « مهيلإ فاضم دابعلا لاعفأ قلخ نأ
 . یلاعت هلل

 قلخ يف فالحلا ىلع ءهئانب ال مالكلا ىنعم يف فالخلل ةيئادتبا ةلأسم هذه نأ حصألاو

 قلطمل مهدنع ماللاو . مثإلا بسحب مهنم دحاو لك هفرعيام دمحملا :اولاق مهنإف < ءلاعفألا
 . سنجلا

 يتلا دماحملا عيمج نوكي سنجلا قارغتسال ماللا نإ :لوقي نم لوق اذه ىلعف :تلق نإف

 ءريغال دماحملا عيمجل قحتسملا وه ىلاعت هللا نوكيف «ىلاعت هلل ضارعألاو نايعألاب قللعتت
 . هتعاجش ىلع اًتالف تدمح : مهلوق حصي فیکف

 دمح لعف وأ ةفص ىلع قولخملادمح نأل «ىلاعت هللا ىلإ عجار «ةقيقحلا يف وه :تلق
 : هلصأ نأل «بصنلا هلصأو .«هلل» : هلوق هربخو «ءادتبالاب عوفرم دمحلا مث . ةقيقحلا يف قلاخلل
 هنأل «ىنعملا تابث ىلع لديل «عفرلا ىلإ بصنلا نع لدع «دمحن» فذح املف ءهلل دمحلا دمحن
 ددجتلا ىلع ةلادلا ةيلعفلا فالخب مدقلا ةخسار يهو «ةيمسإ ةلمج مالكلا ريصي ذئنيح
 لبق دومحم هللا لب «كلذك رمألا سيلو هلئاقب اديقم دمحلا نوكي ةيلعفلا يف اًضيأو .ثودحلاو
 لزألا نم ورتم رهف ردن مل را هدیبع هح اوس نکا کک لیو ندا دمخ
 . يدقلا همالكو ميدقلا هدمحب دبألا ىلإ

 . ىلاعت هللا ةفص هنأل «ربخلا لحم يف هتلص عم لوصوم مسا «ةفص وه : :ش (يذلا) :م

 ناسيك نباو ينزاملاو هيوبيس مهنم «ةعامج بهذف :ةفصلا يف لمعياميفاوفلتخاو
 ةفصلا يف لماعلا نأ ىلإ شفخألا بهذو . فوصوملا يف لماعلا وه اهيف لماعلا نأ ىلإ «جاجزلاو

 هنوك هيف لمعي امنإو هيف لمع ظفل هعم سيلو هلبق ام ىلع يرجي فصولا نأو «ةفص اهنوك
 ىنعم ءادتبالاو «ءادتبالا هعفر مسا أدتبملا نأ امك «هرجيو هبصنيو هعفري يذلا وه كلذف ءاَقصو

 . اذه كلذكف «اًظفل سيل هيف لمع
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 همالعأو ملعلا ملام ىلعا

 . ؟نوكسلا ىلع يذلا ينب مل :تلق نإف

 ؟ةينشتلا لاح يف برعأ مل :تلق نإف

 . بارعإللا يف هقاقحتسا لصأ ىلإ دوعيف فورحلا يف ىنثم ال ذإ «هبشلا لوزي ةينثتلاب :تلق

 «رذلا» :اولاقف ‹هتلص عم هايإ مهتلاطتسال «هجو ريغ نم اضیأ هنوضفخیو هءای ددشی نم مهنمو

 : وحن يف كلذو «ماللاب هنع اورتجاو اًسأر هوفذح مث «ةكرحلا فذحب « ذلا » مث «ءايلا فذحب

 . هايإ برض يذلا هانعمو لعفلا ىنعم يف انهه لعافلا مساو ءاديز هايإ براضلا

 ءاولع ولعي ناكملا يف الع :لاقي .ولعي الع : هيثالثو ءءالعإلا نم ذوخأم :ش (ىلعأ) :م

 ملعم عمج وهو .لوصوملا ةلص ةلمجلاو . ىلعأ لوعفم «يفاضإ مالك :ش ( ملعلا ملاعم) :م
 اهنوكل «عرشلا لوصأ اهب دارأو «مولعلا كرد عضاوم عفر ىنعملاو «ملعلا عضوم وهو ميلا حتفب

 ءالعإ امأو . مولعلا ذخأ عضاوم مهنأ ىنعم ىلع ءاملعلا اهب دارأ : لیقو ‹يعرشلا ملعلا كردم

 (تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو مكنم اونمآ نيذلا هللا عفری# : ىلاعت هللا لاق «رهاظف مهايإ هللا

 اراهظإ (اونمآ نيذلا :  هلوق يف مهلوخد دعب اًيناث ركذلاب مهصحخ ثيح ١١(« ةيآلا : ةلداجملا)

 .هدنع مهتاجرد ةدايزل

 ءاملعلا هب دارآو ءلبجلا وهو نيتحتفب ملع عمج وهو «ملاعملا ىلع فطع :ش (همالعأو) م

 كرحتلا نم ضرألا عنمت لابجلا نأ ةراعتسالا هجو . ضرألا داتوأ اهنوكل ءلابجلاب مهل اًهيبشت

 ليملا نع نوعنمي مهنوكل ءاهتلزنم مهنم نولزني لب «ةمألا ينارهظ نيب ءاملعلا كلذكف «ليامتلاو

 ينعي ءملع عمج نوكياذه ىلعف .اهطورشو ةيعرشلا ماكحألا تابثإ : مالعألا نم دارملا : لاقيو

 نمو .اهريغ ىلع اهفرشو «دابعلا قح يف اهلعج ثيح رهاظ اهايإ هللا ءالعإو ءءيشلا هب ملعي ام
 : نائيش وهو «سانجلا قحلي ام ىلع لمتشم هنأ بيكر تلا اذه نساحم ةلمج

 ةيآلا : مورلا) (ميقلا نيدلل كهجو مقأف :هلوق وحن «قاقتشالا نيظفللا عمجي نأ :امهدحأ

 . مايقلا ىلإ قاقتشالا يف ناعجري ميقلاو مقأ نإف ۳

 نم مكلمعل ينإ لاق : ىلاعت هلوق وحن «هب سيلو قاقتشالا هبشي ام امهعمجي نأ :يناثلاو

 ىلإ قاقتشالا يف نيعجار انوكي نأ هبشي «نيلاقلا»و «لاق» نإف ٠١۸( ةيآلا : ءارعشلا) (نيلاقلا

 . كلذك سيلو ءدحاو لصأ

11۳ 



 ةماكحأو عرشلا رئاعش رهظأو

 ملعملاو ملاعملا نإف «لوألا ليبق نم رحخألا ةثالشلاو يناثلا ليبق نم هريغ عم ىلعأ هلوقف

 تملع نم «لهجلا ضيقن ةفرعملا ىنعمب ةغللا يف ملعلاو .دحاو لصأ ىلإ عجرت اهلك مالعألاو

 :-هللا همحر- يديرتاملا روصنم وبأ خيشلا هركذ ام حالطصالا يفو . هتفرع : اًملع هملعأ ءيشلا

 ىنعمب سفنلا كاردإ ملعلا :لاقيو . يه هب تماق نل روكذملا اهب ىلجتي ةفص ةغللا يف ملعلا

 «كاردإللا كلذ نم هلدجو هنإ ثيح نم ملعلا هل دجو ىنعملا كاردإ هل دجو نم لك ذإ .ءيشلا

 . ةيثيحخلا هذه نم ملعلا هل مدع كاردإلا كلذ هل مدع نم لكو

 ءةفئاط تلاق دقو .ءيشلا ىنعل سفنلا كاردإ ىوس ةيهام ملعلل سيل هنأ اذه لصاح :تلق

 مزلي هريغب فرع ولف «هب فرعي ملعلا ريغ نأل ؛هفيرعت زاوج مدعب «يمرادلاو يلازغلا مهنم
 نم ال هريغ ىلع هفقوتو هل كاردإ هنإ ثيح نم هيلع ملعلا ريغ فقوت ةهج نأب كلذ عنيو .رودلا

 .هاوس امع هل ةزيم ةفص هنأ ةهج نم لب «هل كاردإ ريغلا كلذ نأ ةهج

 : يعمصألا لاقو «ةراعش عمج وهو . رهظأ لوعفم رئاعشلا :ش (هماكحأو عرشلا رئاعش) :م

 نم وه يذلا ريعشلا ةدحاو ةريعشلا نأل ؛لوألا وه ىلوألاو ‹جارسلا لام هيلإو «ةريعش عمج

 لاق . ىلاعت هللا ةعاطل اًملع لعج ام لك ةراعشلاو . ىدهت ةندبلا :اًضيأ ةريعشلاو ؛بوبحلا

 ام :اهب دارملا :لاقيو . لجو زع هللا ةعاطل اًملع لعج ام لكو «جحلا لاعفأ : رئاعشلا : يرهوجلا
 «ناذألاو «نيديعلاو ةعمجملا ةالصو «ةعامجلاب ةالصلا ءادأك «راهتشالا ليبس ىلع هؤادأ ناك

 . راهتشا هيف ناک اغ كلذ ريغو

 : يناعم لمتحي «عرشلا» :هلوقو

 . ةيعرشلا ماكحألاو بابسألا لوانتيف عورشملا ىنعمب نوكي نأ :اهدحأ

 . رمضملا عضوم رهظملا ةماقإ ليبق نم نوكيو « عراشلا ىنعمب نوكي نأ :يناثلاو

 .«ةعيرش)» : لاقي امك « ب دمحم عرش : لاقي «ةعيرشلا ىنعمب نوكي نأ :ثلاثلا

 . ؟“عرشلا رئاعش» يف ةفاضأإلا هذه ام :تلق نإف

 . رخ بوثو «ةضف متاخ : مهلوق نم «نايبلا :تلق

 ‹ةضفلا نيع وه متاخلاو «زخلا نيع وه بوشلا نأل «ليبقلا اذه نم نوكي فيك :تلق نإف

 . عورشملا نيع نم ءانركذ يذلا ريسفتلا ىلع رئاعشلاو « عورشملا ىنعمب عرشلا :تلق
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 ًءایبناو السر ثعبو

 . هسفن ىلإ ءىشلا ةفاضإ ةفاضإإلا هذه تسلا :تلق نإف

 ريغ رئاعشلا نوكي نأ لمتحي ةفاضإلا لبق «رئاعشلا» نألو «نيظفللا رياغتل ؛ال :تلق
 عيدبلا ةفص نم هيفو .لامتحالا عطقن ةفاضإلابف «ةفاضإلا لبق متاخلاو بوثلاك ‹عورشملا

 . مظنلا يف ةيفاقلاك رثنلا يف ةلصافلاو «نيتنيرقلا

 ؟ماسقألا نم وه عجس يأ :تلق نف

 يف ام عيمج نوکی ال نکلو «نزولا يف ناتلصافلا فلتخت ال نأ : وهو زاوتم عجس :تلق

 ةروس) (ةعوضوم باوكأو ةعوفرم ررس اهيف# : وحن ىرخألا نم هلباقيام لثمب هرثكأ الو ةنيرقلا

 . ةيفاقلاو نزولا ىف باوكأو ررس فالتخال ٠١١ ٠١( ةيآلا : ةيشاغلا

 ىلإ عجري يذلا هيف رتتسملا ريمضلا وهو ‹لعافلاو لعفلا نم لاح ةلمج :ش (ثسصعبو) م

 . ثعبناف هلسرأ ينعي هثعبو «اًثعب ثعبي ثعب :لاقي .«رهظأو» : هلوق ىلع فطع وهو ««هللا»

 ثعبناو . ةمايقلا مويل مهرشن : ىتوملا ثعبو .هبهأ يأ همانم نم هثعبو .اهقاس يأ : ةقانلا ثعبو

 . عرشي يأ :ناريبلا يف

 لسرم وهو «هتلاسر يف اًنالف تلسرأ نم لوسر عمج وهو «ثعب لوعفم :ش (ًالسر) م

 : ىفعجلا رعشألا لاق

 ينغ مكتحاتف نع ينب ًالوسر رمع ابأ غلبأ الأ

 ‹«قيدصو ودع لثم ثنؤملاو ركذملاو « عمجلاو دحاولا اهيف يوتسي لوعف ةغيصو .ةلاسر يأ
 الوعف نأل ؛ًالسر لقي ملو ١١( ةيآلا : ءارعشلا ةروس ) #نيملاعلا بر لوسر انإ# : ىلاعت هللا لاق

 . ءايشألا هذه اهيف يوتست ًاليعفو

 . ربخلا وهو ءأبنلا نم لعاف ىنعمب ليعف : يبن عمج وهو السر ىلع فطع: ش (ءایبنأو) :م

 يف كلذكو «اهريغ يف نوزمهي الو ‹«فورحلا هذه نوزمهي -ىلاعت هللا اهفرشي - ةكم لهأ نأ الإ

 وه ام ىلع عمج لادبإلا تمزلأو تلدبأ ال ةزمهلا نكل «نيتزمهلاب ءائبنأ : لاقي نأ يغبنيو . ءايبنأ

 نب سابعلا لاق «نونلا مضب ءآبن ىلع اًضيأ يبنلا عمجيو . دايعأو ديعك «ةلع فرح هنأل ؛لصأللا

 : ىملسلا سادرم

 اکاده لیبسلا یده لک «ریخ اب لسرم كلنإ ءآبنلا متاخ اي
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 نيعمجأ مهيلع هللا تاولص

 نم :يبنلاو «باتك هعمو يحولا غيلبتل ثعب نم :لوسرلا نأ : يبنلاو لوسرلا نيب قرفلا مث

 معأ يبنلا ناكف «مالسلا هيلع عشويك «باتك الب وأ باتكب ناك ءاوس ءاًقلطم يحولا غيلبتل ثعب

 بحاص كلذ يف عبت دق وهو ء(هحرش» يف يزارتألا نيدلا ماوق خيشلا لاق اذك :لوسرلا نم

 وه : يبنلاو «مالسلا هيلع ىسومك «باتك هعم يذلا يبنلا وه :لوسرلا : لاق ثيح «ةياهنلا»

 هيلع يبنلا لاق انه نمو «مالسلا هيلع عشويك باتك هعم نكي مل نإو هللا نع ءىبني يذلا
 خيشلا امهعبتو « «ليئارسإ ينب لسرك» : لقي ملو < «ليئارسإ ينب ءايبنأك يتمأ ءاملع» : مالسلا

 .اذكه امهنيب قرفو -هللا همحر- نيدلا لمكأ

 نأ مهريسفت ىلع مزلي هنأل كلذو «ةشقانم نع ولخي ال اذه لك . رهاظلا وهو :لاق مث

 مهيلع هللا تاولص مهوحنو ءناميلسو حونو مدآك السر مهنوك نع لسرلا نم ةعامج جرخي
 . ىسوم ىلع لزن امك باتک مهیلع لزنی ملو «فالخ الب لسر مهنإف «نیعمجأ

 هللا هفقوي نم يبنلاو «كلم هيلإ ىتأ وأ «باتكلا هيلع لزن نم لوسرلا نأ انه حيحصلاو

 ينب ءايبنأك يتمأ ءاملع» :مالسلا هيلع لاق اذهلو ءرخآ ًالوسر عبت وأ «ماكحألا ىلع ىلاعت

 يضر فيك هتافنصم يف قيقحتلا هئاعدا عم نيدلا لمكأ خيشلا نم بجعلاو رار

 . ىفخي ال ام ىلع رهاظب سيل وهف اذه عمو !؟رهاظلا وهو : لاق مث ‹«روكذملا ريسفتلاب

 ‹ ىنعملا يف ةيئاشنإ اهنكلو ءةروصلا يف رابخإ ةلمحلا هذه:ش (نيعمجأ مهيلع هللا تاولص) :م

 .ءاعدلا : ةغللا يف يهو ءةالص عمج وهو . كتاولص مهيلع لص مهللا : ىنعملا نأل

 : ىشعألا لاق

 مسراو اهند ىلع لصو اهند يف حايرلا اهلياغت

 : هللا نم اهانعمو . ةيلصت : لاقي الو ءةالص تيلص : لاقي «ردصملا عضوم عضو مسا وهو

 : دي يبنلا قح يف يعرشلا اهانعمو .ءاعدلا : نينمؤملا نمو ءرافغتسالا : ةكئالملا نمو «ةمحرلا

 يف هعيفشتو «هتجرد عفرب ةرخآلا يفو «هتعيرش ءايحإو «ءهتملك ءالعإب ايندلا يف همظع مهللا

 نم ءانركذ ام اهانعمف ءايبنألا نم هريغ قح يف امأو . رابكلا ةذتاسألا نم تعمس اذكه «هتمأ

 .هرخآ ىلإ « ةمحرلا : هللا

 ‹«نيعلاو ‹سفنلا : يهو يونعملا ديكوتلا ظافلأ نم وهو ««عمجأ» عمج «نيعمجأ» : هلوق

 رصان ةمالعلا هلاق . ةي هدعب ةوبنلا ءاقب ىلع لالضلا نوينايداقلا هب لدتسي ام وهو « ءاملعلا قافتاب : هل لصأ ال )١(
 . )٤٦١( ةفيعضلا ةلسلسلا » . ينابلألا نيدلا
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 وذ ءيش الإ عمجأو لكب دكؤيالو . عصبأو «عبتأو « عتكأو «عمجأو «لكو ءامهاتلكو امهالكو

 هلك دبعلا تيرتشا :وحن ءامكح وأ «مهريغو ركبو رمعو ديز :وحن «اًسح اهقارتفا حصي ءازجأ

 ؛ اًمکح اهقارتفا حصي ا حصي ءازجأ هل نكي مل نإو ءدبعلا نإف « عمجأ

 a وأ «هعبر هنم ىرتشملا نوكي نأ زوجي هنأل

 جاتحملا لصألا هنوك عم < ةَ دمحم ركذ كرت هنأب - هللا همحر - فنصملا ىلع ضرتعاو

 مث «ةلدمحلاب مث «ةلمسبلاب ءادتبالا . تافنصملا لئاوأ يف هنم دبال ام هنأ اوركذ مهنأل «هركذ ىلإ

 . لئاسرلاو فيناصتلا باحصأ نيفنصملا فلاخ فنصملاو «همسا حيرصب ةي يبنلا ىلع ةالصلاب

 هل اًميظعت هعمج نکل ‹ ي دمحم ءايبنألاو لسرلاب دارملا نأب نيدلا لمكأ خيشلا هنع باجأو

 همسا ركذب ادصق ةا دمحم ىلع يلصي نأ يغبني ناك : نيدلا مارق خيشلا لاق .هردقل ًالالجإو

 ٤( ةيآ : حرشلا ةروس)(كركذ كل انعفرو# : ىلاعت لاق «هركذ عفر دق ىلاعت هللا نأل ؛هتافصو

 .ةوفه ملاع لكلو «ةوبك داوج لكلو «ءاهس هنأ بلاغلاو

 ديكأتلاف ءاهب هدكأ هنأل «هيلع درت «نيعمجأ» ةظفل نألف لوألا امأ .دعبأ امهنم لك :تلق

 ؛نيعمجأ» : هلوق نأب مهضعب هرصنو .زاجم دحاولا ةدارإو عمجلا قالطإو ءزاجملا لامتحا عطقي

 ايبنأو ًالسر» : هلوق صخي نأ يفاني يونعم ظفل نيعمجأ نأب هيلع درو «ظفللا ةروص رابتعاب

 : نيهجوب انهه باوجحلا لب «باوجب سيل وهو «وهسلا ىلإ هبسن هنإف : يناثلا امأو

 هركذ نم هيف امل كلذ يف ةغالبلاو « ةغلابملا كلذ نم دصق -هللا همحر- فنصلملا نأ :امهدحأ

 مهديس لب نيلسرملا ةلمج نم هنأل السر هلوق يف ًالوأ لحد هنأل ءنيترم مالسلا هيلع

 ‹نيترم هركذ نوكيف يبن لسرم لك نأل «ءايبنأو» : هلوق يف اناث لخد مث مهلضفأو «مهفرشأو
 دامتعالا نأل «حيرصتلا نم غلبأ نيمضتلاو «اًحيرص ةدحاو ةرم هركذ نم غلبأ ءاتمض ناك نإو

 نيبو ا ‹« لعفلا ىلع نيمضتلا يفو ءهنم ةلالدلاو ‹ظفللا ىلع حيرصلا يف

 .ريبك قرف نيتلالدلاو نيليلدلا

 ٠ءيش هءارو سيل يذلا عطاقلا باوجلا يف ةيهلإلا راونألا نم يرطاخ يف حنس ام :يناثلاو

 باب نم كلذ نوكيل هرمضأ لب هيلع ةالصلا يف ةي يبنلا مساب حرصي مل امنإ فنصملا نأ وهو

 «هردق عافتراو «هنأش ولع ىلإ ةراشإ هيف نأل «ةغالبلا قرط نم قيرط وهو «ماهبإلاو رامضإلا
 ءهبتشي ال يذلا روهشملا هنأ ىلع ةداهشلا نم هيف امل «دحأ ىلع ىفخي ال ام ىلع هلضف ميخفتو

 (ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلت  :هلوق يف ىلاعت هللا هرمضأ امك «سبتلي ال يذلا نيبملاو
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 نیداه قحلا لبس ىلإ

 ملک نم مهنمل : هلوقب -مالسلا هيلع- ىسوم ىلع لدي اج ًالوأ حرص ثيح ۲٠۲(« ةيآلا :ةرقبلا)

 مساب حرص مث «مالكلاب - مالسلا هيلع- ىسوم راهتشا يف كش الو ٠٠١( ةيآلا :ةرقبلا) هللا

 مهنيب ايب يبنلا ركذو ٠٠١(. ةيآلا : ةرقبلا)(تانيبلا ميرم نبا ىسيع انيتاو# : ىلاعت هلوقب یسیع

 ام ىلإ ةراشإ (٣٠٠ةيآلا : ةرقبلا) (تاجرد مهضعب عفرو :هلوقب رامضإإلاو ماهبإلا قيرطب

 تئش ول :لاق مث «ةغبانلاو ريهز :لاقف ؟سانلا رعشأ نم :ريرجل ةئيطحلا لوق هيلعو .انركذ

 عقي مل ااو ةخبالاو نهر لاق وا ىم ترکذل لاق ولو هنت هب دارآ تلال اجرک ذل

 . یفخی ال ام ىلع صقن عون هيف ناک لب همیظعتب اًتذؤم همالک

 نيتمضب لبسلاو . عجسلا ةماقإل هرخأ اغإو « «نيداه» هلوقب قلعت :ش ( قحلا لبس ىلإ) :م

 ٠٠۸( ةيآلا : فسوي) (يليبس هذه لق# : ىلاعت لاق «ثنؤيو ركذي «قيرطلا وهو «ليبس عمج

 يف حصيو «ركذف ٠١١( ةيآلا : فارعألا) ًاليبس هوذختي ال دشرلا ليبس اوري نإو # : لاقو «ثنأف

 . لطابلا فالخ قحلاو ءاًضيأ ءابلا نيكست عمجلا

 : ناعم يف لمعتسم قحلا :تلق

 . لزنادإ ‹ یحی قح : لاقي «لوزنلا :اهدحأ

 . بجو اذإ : هيلع قح :لاقي «بوجولا :يناثلاو

 . باوصو قدص يأ :قح هلوق :لاقي «باوصلاو قدصلا :ثلاثلاو

 « هريغ يف ةيومتلا رهظأو ةجح بلغ ام قحا : حالطصألا يف هانعمو »

 نم لاحلا ىلع بصن :لاقيو «ءايبنأو السر : هلوقل ةفص هنأ ىلع بصن :ش ( نيداه) :م

 نأ ملع دقو . لاحلا ىلع لاحلا يذ ميدقتب الإ حصي ال ةركنلا نم لاحلا نأل «حيحصب سيلو السر

 ةفصلا نيبو امهنيب قرفلل «ةفرعم نوكي نأ لاحلا يذ قحو «ةركن نوكي نأ لاحلا قح

 . ريكنتلا هقح ربخلاو «ةقيقحلا يف ربخلا وه لاحلا نأل : ليقف .فوصوملاو

 فاصوألا لمتحي ام لاحلا نأ :لوألا «هوجو نم ناقرتفي امهنكلو «اذه يف ناقفتي امه :تلق

 ال لاجل ا نأ :يناثلا . سانجألا دحأب زيميف سانجألا لمتحي ام زييمتلاو «فاصوألا دحآب زيميف

 اتاط ف اها قت كلذ ىلإ زييمتلاو ةلمجلاو درفملا نع عقيام ىلإ مسقني

 نأ : ثلاشلاو . روماد يف ماهبإلل اًقالخ روماد يدنع : وحن فرحملا نعو «ةبسنلا يف ماهبإلاف

 ابکار دیز ينءاج : كلوق يف ابکارو «هنم ءيش يه اغنإو «ءروكذملا لاثملا ىف «ديز»وه سيل «اًسفن»

 هسفن تباطو : كلوق يف اًبکارو هنم ءيش يه اغإو ءروكذملا لاثملا يف ريدقتلا :عبارلاو . هلك ديز وه

 . هل عبت ابكارو ديزل لعفلا ابكار ديز ينءاج يفو «ديزل سيلو سفنلل لعفلاف
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 نيعاد مهنيب مهننس ىلإ ءاملع مهفلخأو

 وأ ماللاب ىدعتي نأ هلصأو . ةيغبلا ىلإ ةلصوملا ةلالدلا يهو « ةيادهلا نم : «نيداه» : هلوقو

 ىلإ يدهتل كنإو# ٩(« ةيآلا : ءارسإلا) (موقأ يه يتلل يدهي نآرقلا اذه نإ# : ىلاعت هلوقك « ىلاي
 نیعبس هموق یسوم راتخاو :  یلاعت هلوقو «یرجم راجف ٥۲(« ةيآلا : یروشلا) (میقتسم طارص

 : ىلاعت هلوقو .ىده نيذلل هللا هاده :لاقي : يرهوحلا لاقو ٠٠١(. ةيآلا : فارعألا) الجر

 تيدهو . مهل نيبي مل وأ : ءالعلا نب ورمع وبأ لاق . ٠١( ةيآلا : ةدجسلا) مهل دهي مل وأ#

 قيرطلا ىلإ هتيده :لوقي مهريغو «زاجحلا لهأ ةغلاذه ءهتفرع يأ : ةياده تيبلاو «قيرطلا

 . ىنعمب ىدتهاو ىدهو «شفخألا اهاكح «رادلا ىلإو

 ىلإ هادهو ءاذك ةيحان يف قيرطلا نأ هملعأ اذإ : قيرطلا ىلإ هاده : هحرش يف يكاكلا لاقو

 لام النقي ل كندو دقتل لر هذا يأ نيزطلا أر ىلإ هت تهد رطل ا

 .مالسلا هيلع لوسرلا ةفيظو يهو ءاذك ةيحان يف قيرطلا نأ هملعأ : قيرطلا ىلإ هادهو « ىلاعت

 همحر- نيدلا مارق خيشلا هيلع ضرتعاو . قيرطلا سأر ىلإ هلصوأو هب بهذ : قيرطلا ىلإ هادهو

 . ةغللا نيناوق رئاس يف همدعل «حيحص ريغ قرفلا اذه نأب -هللا

 ءلامعتسالا ببسل وه اغإ روكذملا قرفلا نأل كلذو « لمأت ريغ نم رداص ضارتعا اذه :تلق

 ىنعملا لصاح وه هركذ يذلا نأل « عني الف كلذ ىعدا نإو ةغللا بسحب كلذ نأ ىعدا ام قرافلاو

 . يوغللا

 ‹لعافلاو لعفلا نم ةلمج يهو « السر ثعبو» : هلوق ىلع فطع :ش َءاَمَلَع مهَفَلخأو) :م

 «ريمضلا : امهدحأ :نالوعفم «فلخأ»و . ىلاعت هللا ىلإ عجري يذلا هيف رتتسملا ريمضلا وهو

 مالسلا مهيلع ءايبنألا ءافلخ ءاملعلا لعج : ىنعملاو .«ءاملع» هلوق وه رخآلاو «مه : ينعأ

 . مهتتروو

 تفلخ : مهلوق نم : ءاملع مهفلخأو :-هللا همحر- يزارتألا نيدلا ماوق خيشلا لاقو

 حيحصلا ريسفتلا لب يضرم ريغ ريسفتلا اذهو «اًنافلخ نافلخلا عضوم تلعجو هتحلصأ : بوثلا

 : هلوق رسفي ال ذئنيحف « عئارشلا نايب يف ءايبنألا نع ءافلخ ءاملعلا نأ نايب هدارم نأل «هانركذ ام

 : لاقي . هتحلصأ اذإ :بوثلا نم ال «ةفيلخ هلعج اذإ :ًارمع ديز فلخأ : مهلوق نم الإ مهفلخأو

 هيخأل ىسوم لاقو# : یلاعت هلوق هنمو « ةفالخ هموق يف هفلخو ةفيلخ ناك اذإ : اتالف نالف فلخ

 كلذكو «هل ةفيلخ هلعج اذإ :هريغ هفلخأو . ٠١١( ةيآ : فارعألا) € يموق يف ينفلخا نوراه

 . هفلختسا

 نيسلا حتفب نتسلاو . «نيعاد» ب قلعتم رورجملاو راجلا :ش (نیعأد مهنيب مهنَتس ىلإ) :م
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 نوکلسی
 ےک م ا ا ب اه س س س

 يأ كتنس ىلع ضما : لاقيو .دحاو ننس ىلع نالف ماقتسا : لاقي . ةقيرطلا ىنعج درفم :نونلاو
 نونلا حتفو نيسلا مضب «مهننس» : هلوقو .ههجو نع يأ : لبجلا ننس نع حنتو «كهجو ىلع
 .ةريسلا : ةنسلا : يرهوجلا لاقو . ةيضرملا ةكولسملا ةقيرطلا يهو ةنس عمج

 : بيؤذ ابأ بطاخي يلذهلا لاق

 اهريسي نم ةنس ضار لوأو اهتريس تنأ ةنس نم نعزجت الف

 ماوق خيشلا لاقو . مالكلا نساحم ةلمج نم وهو ‹فرحم سينجت ننسلاو ننسلا نيبو

 حوتفملاب ةياورلا نأ الإ «نسحأ ناكل اًمات اًسينجت نوكيل نيعضوملا يف نيسلا مضب لاق ولف : نيدلا
 . لامعتسالا ليلق هانعم يف مومضملا نأل ةصاخ

 عاونأو «مالكلا يف قنور ةدايز لصحت تاكرحلا فالتخا نأل «غلبأو ىلوأ هركذ يذلا :تلق
 قفتي نأ : ماتلا سينجتلاو .هريغ ىلع ءيش اهنم حجري ملو مالكلا نساحم نماهلك سينجتلا
 ضعب ميدقت عماهبيترت يفو «تانكسلاو تاكرحلا وحن اهتائيهو فورحلا عاونأ يف ناظفللا
 . اًفرحم سينجتلا يمس طقف فورحلا ةثيه يف افلتخا نإو . هنع هريخأتو ضعب ىلع فورحلا

 ماللاب لمعتسيو .هتيعدتساو هتبحص اذإ :اًتالف توعد نم : عاد عمج ؟نیعاد» : هلوق

 . ‹«ليبقلااذه نم وهو «ماعطلا ىلإ هتوعدو هيلع هتوعدو ءهل هللا توعد :وحن «ىلإو ىلعو

 . ةحداملا تافصلا نم ؟نيداهو نيعاد» : هلوقو

 ؟ةفشاكلا تافصلا نم نوكي نأ زوجي سيلأ :تلق نإف

 ذئنيح فصولا نوكيف ضومغ عون هيف فوص ولا نوكي ةفشاكلا تافصلا يف هنأل ءال :تلق
 ال ام ىلع كلذ اهفوصوم يف سيل ةفصلا هذهو ءةحداملا ةفصلا فالخب «ضومغلا كلذل اقشاك

 . رتاوتم سيئجت امهنيبو ؟ميحرلا نمحرلا هللا مسب» يف امك « ىفخي
 : ةئالث اًرومأ إمتحت :ش (نوکلسی) :م

 . مهل ةفص نوكت نأ :لوألا

 . مهنع ًالاح نوكت نأ :يناثلا

 . لاحلا اهنع عقي ال ةركنلا :تلق نإف

 : هلوقب ءاملعلا فصتا دق انههو «ةرخأتم لاحلااهنع عقي ةفرعملاك ةفوصوملا ةركنلا :تلق
 . نیعاد



 داهتجالا كلسم مهنع رؤي مل اميف
E O ص ج 

 . نوكلسي : لاقف ؟مهننس ننس ىلإ مهتوعد فيك : لوقي ًالئاق نأك ءاًتايب نوكت نأ :ثلاثلا

 . ؟ةثالثلا لاوحألا يف ةلمحجلا هذه عضوم ام :تلق نإف :ش (مهنع رثؤي مل اميف) :م

 بصنلاف يناثلا يف امأو ءةيلوعفملا ىلع بوصنم فوصوملا نأل .بصنلاف لوألا امأ :تلق

 :وحن اًقوذحمأدتبم انردق اذإ الإ مهللا «بارعإلا نم اهل لحم الف ثلاثلا يف امأو ءةيلاحلا ىلع

 نأ ملعدقو ءةيربخلا ىلعاعفر بارعإلا نم «نوكلسي» عضوم نوكي ذعنيحف «نوکلسی مه

 .ًالحم هبارعإ ذئنيحف ءدرغملا عقوم تعقو اذإ الإ بارعإلا نم اًنيش بدبتكت ال ةلمجل ا

 كلس : هردصمو «لخدف هيف هلخدأ يأ .كلسناف ءيشلا يف ءيشلا كلس نم : نوکلسیو

 ملاميف نولخدي :انهه ىنعملاو . طيخلا وهف ماللا نوكسو نيسلا رسكب كلسلا امأو .ماللا حتفب

 هلصأو . مهنع وري ملاميف يأ لوهجملا ةغيص ىلع وهو «مالسلا مهيلع ءايبنألا نع يأ مهنع رثؤي

 فلخ هلقني دنسم يأ : «روثأم ثيدح» : هنمو «كريغ نع هتركذ اذإ : ارثأ هترثأ ثيدحلا ترثأ نم

 : ىشعألا لاق . فلس نع

 رثآلاو عماسلل نيب اميرات هيف يذلا نإ

 . فيفختلل نيلت دقو «ةزمهلا هيف لصألاو

 .اهتلص «رثؤي مل»و «ةلوصوم : «ام» ةملكو

 وهو .داهتجالا قيرط : يأ : ةيلوعفملا ىلع بوصنم يفاضإ مالك :ش (داهتجالا كلسم) م

 وهو دهجلا نم هلصأو « دهاجلا كلذكو .دوهجملاو عسولا لذب :داهتجالاو . كلس نم ناكم مسا

 غارفتسا : ءاهقفلا دنع ءداهتجالاو .ةقشملا : مضلاب دهجلا :لاقیو . ميحلا مضب كلذكو ‹ةقاطلا

 . يعرش مكحب نظلا ليصحتل هعسو هيقفلا

 روثأملا نع نوجرخي ال مهنأ ىلإ ةراشإ هيفو «دوصقملا لينل دوهجلا لذب : داهتجالا : ليقو

 ذئنيحف «مهنع دري مل اميف الإ داهتجالا ىلإ نولدعي الو ‹ هيف مهنوعبتيو مالسلا مهيلع ءايبنألا نع

 - ذاعم ةيضق يف امك رثألاب ملع رمألا سفن يف اًضيأ وهو «داهتجالا قيرط كلذ يف نوذخأي

 : لاق « ؟ءاضق ضرع نإ يضقن فيك» : لاق نميلا ىلإ ةي ىبنلا ىنثعب امل : لاق هنأ -هنع هللا يضر

 ىضق اب : تلق :لاق « ؟هللا باتک يف نكي مل نإف» : لاق « لجو زع هللا باتك ىف اب ىضقأ : تلق

 : لاق . ولآ الو ييأر دهتجأ : تلق : لاق « ؟لوسرلا هب ىضق نكي مل نإف» : لاق . اَ هللا لوسر هب

 يقهيبلا هجرخآ « «هللا لوسر يضري امل هللا لوسر لوسر قفو يذلا هلل دمحلا» : لاقو يردص برضف
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 قيفوتلاب نيطبنتسملا لئاوأ صخو داشرلا يلو وهو «كلذ يف هنم نيدشرتسم

 هریغو

 يأ :«نوكلسي» يف يذلا ريمضلا نم لاحلا ىلع بصن : :ش (كلذ يف هنم نيدشرتسم) :م

 رثؤي مل امب» :هلوق ىلإ ةراشإ كلذو .-لجو زع- هللا نم يأ ءهنم دشرلا نيبلاط مهنوك لاح

 «نيشلا نوكسو ءارلا مضب ادشر مضلاب دشري حتفلاب دشر :لاقي «يغلا فالخ : دشرلاو . «مهنع

 : لاقي « هنم لاعفإ داشرإلاو . هيف ةغل نيتحتفب ادشر حتفلاب دشری مضلاب ادشر رسکلاب دشرو
 . ريخلا ىلع هلد اذإ اداشرإ هدشرأآ

 ینعمب :يلولاو . هيلو وهو ءهديب داشرإلاو دشرملا وه ىلاعت هللا : يأ :ش (داشرلا يلو وهو) :م

 : يلولاو .هدلقت اذإ : ةيالو هيلي رمألا لجرلا يلو نم «ليعف نزو ىلع يلو :هلصأو «بحاصلا

 ًالاح تعقو اذإ اهنأ ملع دقو «لاحلا ىلع بصنلا لحم يف ةيمسالا ةلمجلا هذهو . وندلاو برقلا

 . يف ىلإ هيف هتملك :وحن «ردن ام الإ واولا نم اهيف دبال

 ريمضلا وهو لعافلاو لعفلا نم ةلمج صح :ش ( قيفوتلاب نطبنتسملا لئاوأ صخو) :م
 ءيشلاب هصحخ نم «ملعلا ملاعم ىلعأ» :هلوق ىلع فطع «هللا» ىلإ عجري يذلا هيف رتتسلملا

 . هب هصخ يأ «اذکب هصتخاو هصصخو «ةيصوصخو ًاصوصخ

 ‹طسوألا زومهم لعفأ نزو ىلع لأوأ : هلصأو ءرخآلا ضيقن وهو « «لوأ» عمج لئاوألاف

 بلق «لعوف نزو ىلع لاوو :هلصأ :مهضعب لاقو . واولا يف واولا تمغدأو اواو ةزمهلا تبلق

 . عمجلا فلأ امهنيب نيواولا عامتجا مهلاقثتسال لواو ىلع عمجي مل اغنإو ءةزمه ىلوألا واولا

 طبنيو طہني ءاملا طبن نم هلصأو «جارختسالا وهو طابنتسالا نم :(نيطبنتسملا) : هلوق

 لاقو .هيف فصولا جارختسا : طابنتسالا : نييلوصألا دنعو . ءاملا غلب :راقعلا طبناو . اًطوبن
 « يفوكلا تباث نب نامعنلا ةفينح وبأ وه :«نيطبنتسملا لئاوأ» نم دارملا : هريغو نيدلا ماوق خيشلا

 يراصنألا نسحلا نب دمحمو «يراصنألا ميهاربإ نب بوقعي فسوي وبأ هابحاصو
 نم انباحصأ هعضو ام نإ : ليق ىتح لئاسملا دعاوق اودهم نيذلا مهنإف «-هللا مهمحر- ينابيشلا

 هللا يضر- سنأ نب كلام نع ةفينح يبأ بقانم يف يكملا دمحأ نب قفوم بيطخلا لاقو

 دواد يبأ قيرطب بقعأ مث « يسلايطلا دواد يبأ قيرط نم )٠١/ ١٠١( هننس يف يقهيبلا هاور : فيعض هدانسإ (1)

 يضر- ذاعم باحصأ نم سان نع ثراحلا نب ورمع نع نوع يبأ نع ةبعش نع اكرتشي امهالكو يناتسجسلا

 . هنع هللا
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 عوقولا ةبقاعتم ثداوحلا نأ ريغ .قيقدو يلج لك نم لئاسم اوعضو ىتح

 . هلئاسم ينعي «اَّملأ نيتس :لاق ؟مالسإلا يف ةفينح وبأ لاق مك : هل ليق دقو -هنع

 نيئالثو ةينامثو املأ نينامثو ةثالث ةنسلا يف لاق ةفينح ابأ نأ ةقثلا ركذ : بيطخلا لاق مث

 عضو ةفينح ابأ نإ :هريغ لاقو . تالماعملا يف ًالصأ نيعبرأو ةسمحخو «تادابعلا يف ًالصأ

 لئاوأ» :هلوق نم هريغو نيدلا ماوق بهذو . عورفلا نم ةرشع هنم جرخي لصأ لك «لصأ ةئامثالث

 يبأ بهذم نايب يف باتكلا اذه نأ ىلإ اًرظن ؛هابحاصو ةفينح وبأ هنم دارملا نأ ىلإ «نيطبنتسملا

 اجلا ءا تالا ل مخا كل و ا و هح نو
 . مالكلا مومعل ؛ نيمدقتملا ءاهقفلا نم نيدهتجملا رئاس وأ نيعباتلاو

 لهأ ضعب لاقو .هدبعل هللا ةيانع نسح وهو ««(صخ» هلوقب قلعتي : «قيفوتلاب» : هلوق

 . ةيصعملا ةردق قلخ :نالذخلاو ءةعاطلا ةردق هللا قلخ : قيفوتلا : مالكلا

 عمج :لئاسملاو «ىلإ ىنعجب ةياغلل : ىتح :ش (قيقدو يلج لك نم لئاسم اوعضو ىتح) :م
 لاق ءردصم ةلأسملا لب «كلذك سيلو «مهضعب لاقاذك ءلاؤسلا عضوم وهو «ةلأسم

 . ةلأسمو ًالاؤس :ءيشلا نم ةلأسمو ءيشلا ةلأسمب : يناغاصلا

 لئاسم هريدقت «ةيفصولا ىلع بصنلا اهعضومو «نايبلل «نم» ةملك « يلج لك نم» : هلوق
 .ةكاردإ رويت يالا لالا ةارأو ا ن وخر اطا :لمار ةر تيب
 نأ :سايقلاف . ناسحتساو سايق هيف «رثبلا يف ةرعبلا تعقو اذإ اهريظن : «ةياهنلا» بحاص لاقو

 نأل ؛دسفي ال نأ :ناسحتسالاو . هكرد رهاظ ليلد اذه ءليلقلا ءاملا يف ةساجنلا عوقول ءالا دسفت

 ليلقلا لعجف ءاهيف حيرلا اهيقلتو ءاهلوح رعبت يشاوملاو «ةزجاح سوؤر اهل سيل تاولفلا رابآ
 . هكرد يفخ ليلد اذهو «ريثكلا يف ةرورض الو «اوفع ةرورضلا دنع

 «ةقدلا ةياغ يف ةيسايق ةلأسم نوكت دق هنأل ؛ رظن هيف ةيسايقلا لئاسملاب يلج لا صيصخت :تلق

 . روهظلاو ءالجلا ةياغ يف ةيناسحتسا ةلأسمو

 قاقدلاو . رهاظلا فالخ وهو ءاًقيقد راص يأ : ةقد قدي ءىشلا قد نم : «ةقيقدو» : هلوق

 وا ل ر ىدا اب
 ىلإ فاضيو «اوعضو ىتح» هلوق نم ءانثتسا اذه :ش (عوقولا ةبقاعتم ثداوحلا نأ ريغ) :م

 هلوق وحن «ةركنلل ةفص نوكي نأ زوجيو «ىنحملا يف ةفاضإلل مزالم مسا وهو . «ريغ»هلوق
 : وحن «ءاهنم ةبيرق ةفرعمل وأ .(۴۷ ةيآلا : رطاف) (لمعن انك يذلا ريغ الاص لمعن # : ىلاعت

 .(۷ةيآلا : ةحتافلا) (مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص#
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 عيضولا قاط اهنعيضَب لزأوّلاو
 ينءاج :لوقت «مالكلا كلذ يف الإ يناشلا مسالا بارعإب برعي ءانثتسا نوكي نأ :يناثلاو

 اذه نمانهه وهو «عفرلاو بصنلاب «ديز ريغ لجر نم ينءاج امو « بصنلاب ديز ريغ موقلا
 . ليبقلا

 . سانلا نيب ةعقاولا لئاسملا اهب دارأو «ةثداح عمج (ثداوحلاو)

 . نأ ربخ هنأل عوفرم يفاضإ مالك : (عوقولا ةبقاعتم) :هلوقو

 نيطبنتسملا لئاوأ ناك اذإ : لاقي نأ هريدقت «ردقم لاؤس نع باوج ءانثتسالا اذه نأ ملعاو

 باجأف ؟مهدعب فينصتلاو طابنتسالا ىلإ وعدت ةجاح يأف «قيقدو يلج لك نم لئاسم اوعضو
 ثداوحلا نكل كلذك رمألا ناك نإو «معن : لاق هنأ هريدقت «هرخآ ىلإ «ثداوحلا نأ ريغ» : هلوقب

 بعوتسي الف «ةعاسف ةعاس لزنت لزاونلاو . عطقنت الف .ءيش بيقع اهنم ءيش عقي يأ : ةبقاعتم

 . لزنت ةلزانو ثدحت ةثداح بسح ىلع رخآ عضو ىلإ جيتحاف ؛لئاوألا تاعونصم قاطن اهعمج

 ىرج دق هنأ عم مالكلاو «باتكلا اذه فينصت يف هعورش هجو ىلإ ةراشإ اذه . مالكلا لصاحف

 .ةنايدلا يف هفلخ زوجي الف ةيادبلا أدبم يف دعو هنم

 ( عوضوملا قاطن اهنع قيضي لزاونلاو) :م
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 سانلا نيب ةعقاولا رومألا يهو «ةلزان عمج .

 وه نونلا رسكب قاطنلاو . هلعاف يفاضإ مالك«عوضوملا قاطن» : هلوقو «لعف :«قيضي» : هلوق

 ىلع ىلعألا لسرت مث ءاهطسو دشتو ةآرملااهسبلت ةقش :قاطنلا : يرهوجلا لوقو .ةقطنملا

 عمجلاو «ناقاس الو قفين الو ةزجح اهل سيلو «ضرألا ىلع رجي لفسألاو ءةبكرلا ىلإ لفسألا

 نم لئاوألا هعضو ام عوضوملاب دارأو . نيقاطنلا تاذ -اهنع هللا يضر- ءامسأل لاقي ناكو

 نم لئاوألا عوضوم قاطن :هريدقت «هيلإ فاضملا نم لدب هيف ماللاو فلألاو .اهطبنتسي يتلا

 . نيطبنتسملا

 ةراعتسا ؛عوضوملا قاطن» :هلوق يفو فرطم عجس «عوضوملا»و «عوقولا» هلوق نيبو
 . ىواتفلا يف فلسلا نع ةلوقنملا ةبوجألل قاطنلا ريعتسا اغإو هل قاطن ال عوضوملا نأل ؛ ةيلييخت

 عيمجل مهعوضوم ةيافك مدع قاطنلا قيضب دارأو «ةحشرم ةراعتسا «اهنع قيضي» : هلوق يفو

 . ثدارحلا
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 ‹ لاجرلا ةفص نم لاثمألاب رابتعالاو ءدراوّلا نم سابتقالاب دراوشلا «صانتقاو

 نم عقوم اهل سيلو ءاهتاذب ةلقتسم ةلمج هذه : ش (درأوّلا نم سابتقالاب دراوشلا صانتقاو) :م

 مالكلا نع أشن لاؤس نع باوج اهنأك اهلبق اب اهقلعتو درفملا عقوم اهعوقو مدعل «بارعإلا
 تاعوضوم اهنع قيضت لزاونلاو ءاهعوقو رثك ثداوخحلا تناك امل :لاقي نأ هريدقت «مدقتملا

 ؟صوصنلا نيع نم هيلع فقوي مل اذإ اهنم ادراش ناك ام صنق فيكف لئاوألا

 نم لزاونلا باستكا : ىنعي « «دراوملا نم سابتقالاب دراوشلا صانتقاو» : هلوقب باجأف

 صوصنلا دراوم نم ذخألاو «سايقلاب طابنتسالا ىلإ اهيف جاتحيو ءاهكرد رثعت يتلا ثداوحلا

 دري مل اميف طابنتسالا ىلع رداق هنأ ىلإ ًاضيأ ةراشإ هيفو «ةرثؤملا فاصوألا ىلع عالطالاب : ينعي

 . ميكحلا طانم ىلع اًقلطم مهنع رثؤي ملو «فلسلا نع

 صنقلا امأو .نوكسلاب صنق هردصمو صنق كلذكو داطصا اذإ : صنتقا نم :(صانتقالا»

 وهف ادارشو ادورش درشي ريعبلا درش نم «ةدراش عمج :دراوشلاو « ديصلا وهف «نونلا كيرحتب

 هنم تذخأ يأ : ران هنم تسبتقا نم : سابتقالاو .مداخو مدخ لثم درش عمحجلاو «دورشو دراش

 : [يأ] سبتقاف اسبق سبتقا ران هم تسبق :لاقي «سابقملا كلذكو «ران نم ةلعش وهو «اًسبق

 نم صوصنلا دراوم اهب دارأو .رضح :ادورو نالف درو نم :( دراوملاو) . اسبق هنم ىناطعأ

 . ةنسلاو باتكلا

 : عيدبلا نساحم نم عاونأ ىلع لمتشي بيكر تلا اذهو

 ثيح ««دراوشلا» : هلوق ىف ةيلييختلا . ةيحيشرت ةراعتساو « ةيليبخت ةراعتسا هيف :لوألا

 ةفص دروأ ثيح «۲صانتقا» : هلوق يف ةيحيشرتلاو . لييختلا ىلع دراشلا شحولاب ثداوحلا هبش

 . حيشرتلا ليبس ىلع صانتقالا وهو هنم راعتسملل ةمئالم

 ةزمه لكل ليو# : ىلاعت هلوق وحن «دراوملا»و «دراوشلا»: هلوق نيب قحال سانج هيف :ىناثلا

 : ىلاعت هلوقو «(۸ ةيآلا : ءاسنلا) (نمألا نم رمأ مهءاج اذإو# : هلوقو ء(٠ةيآلا : ةزمهلا) ةزم

 سانج اذه لك « ۷١( ةيآلا : رفاغ) (نوحرمت متنك ابو قحا ريغب ضرألا يف نوحرفت متنك امب مكلذ
 .قحال

 عرقيو «هظفل رهاوجب عاجسألا عطقي وهف : a :ثلاثلا

 .هظعو رجاوزب عامسألا

 ءلاجرلا ةفص نم :هربخو «ًأدتبم رابتعالا :ش (لاجرلا ةفص نم لاثمألاب رابتعالاو) :م

 : لاقي نأ هريدقت «ةمدقتملا ةلمحلا نم ًأشني لاؤس نع باوج يهو ءاهلبق ام ىلع ةفوطعم ةلمحجلاو

 نوكي صوصنلا دراوم نم سابتقالاب الإ نوكي ال ماكحألا نم رداونلاو «دراوشلا صانتقا ناك اذإ
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 . ذجاونلاب اهيلع ضعي ذخآلا ىلع فوقولابو

 «ةيفخلا يناعملا كاردإو طابنتسالاب نوروهشملا فلسلا الإ كلذ ىلع ردقي ال ءاًميظع اّرمأ كلذ
 سايقلاب ماسقألاب ماكحألا راهظإ ينعي ««لاجرلا ةفص نم لاثمألاب رابتعالاو» : هلوقب هنع باجأف
 رابتعالا انل غوسي لاجر اًضيأ نحنو «نيلماك الاجر اوناك فلسلاو ءنيلماكلا لاجرلا ةفص نم
 مه : نيعباتلا قح يف -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ لوقك اذهو . كلذ مهل غاس امك < ءلاثمألاب
 : «رابتعالاو» . فينصتلا يف هعورش نع راذتعا ةقيقحلا يف اذهو . .اننومحازی امك مهمحازن لاجر
 .هريظن ىلإ هتددر اذإ :ءيشلا تربتعا نم ردصم

 نم هيفو .هيلع سيقما هب دارأو «هبش عمج هابشألاك < ءميملا رسكب لشم عمج :«لاثمألاو»
 مكلام : ىلاعت هلوق وحن «ناتلصافلا هيف فلتخي ام وهو «فرطم عجس ىلع هلامتشا نساحلا
 . عيصرت عجس وهف فلتخي مل نإو ء(١٠ ةيآلا : حون) (اراوطأ مکقلخ دقو اراقو هلل نوجرت ال

 ءلاثمألاب هلوق ىلع فطع فوقولابو :ش ( ذجاونلاب اهيلع ضعي ذخآملا ىلع فوقولابو) :م
 ذخآم ىلع فوقولابو» «نيلماكلا لاجرلا ةفص نم اهرئاظن ىلع ماكحألا سايق : ريدقتلاو
 . ىّدَعَتي الو ىدعت . هب اناًققوو ءاًفوقو فقت ةبادلا تفقو :«نم ماكحألا

 اذإ ةيلعفلا ةلمحلا نأ تفرع دقو .ذخًآملا نم ًالاح تعقو ةيلعف ةلمج : ؛اهيلع ضعي : هلوقو
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 ةفص نم هنأو «ماكحألا ذخآم ىلع فوقولا ةبوعص ىلإ بيكرتلا اذهب راشأو . هيدي نيب بئابجلا
 ىلإ «فوقولاب» :هلوق :نيدلا ماوق خيشلا لاقو .دحاو لجر لك ةفص نم ال نيلماكلا لاجرلا
 عيمج يفكتال نيمدقتملا تاعوضوم نإ «معن :لاقي نأب ءردقم لاؤس نع باوج :هرخأ
 كلت كيف له نكلو «طابنتسالاو فينصتلا يضتقي ىنعملا اذهو .ةددجتم اهعوقول «ثداوحلا
 مهعينص عقي مل فلسلا نأل «معن :لاقو هنع باجأف ؟فينصتلا ىلع تأرتجا ىتح ةيحالصلا
 اذه يف مهكراشن نحنف «ماكحألا ةدام ىلع مهفوقو رابتعاب الإ ماكحإلاو نسحلا نم هيلع ام ىلع
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 ىفخي [ال] ام ىلع فنصلملا دارم قفاوي الو ‹«بيكرتلا نم دضعي ال ادج ديعب مالك اذه :تلق
 ةبتر نع هسفن مضهاذهب دارأ هنأ هلبق يذلاو مالكلا اذه نم دارملا نأ رهاظلاو . نطفلا ىلع
 دعولا ىرج ال نكلو «ماكحألا ذخآم ىلع فوقولابو ءلاثمألاب رابتعالاب كلذ نأل «فينصتتلا
 لجأل هيف عرش نتملا يف هب حرص ام ىلع «يهتنملا ةيافكب مسري حرشب «يدتبملا ةيادب» أدم يف هنم
 ماكحألا ذخآم نأ ىلإ اذهب راشأو .ناديملا اذه لاجر نم هسفن یری ال ناک نإو «هدعوب هئافو
 ىلع يأ ««اهيلع ضعي» : هلوق ىنعم وهو «كلذ يف ةدشلا ةاناعمب الإ لصحي ال اهيلع فوقولاو
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 ب همسرأ اًح رش «ىلاعت هللا قيفوتب ءاهحرشأ نأ «یدتبملا ةيادب» ًادبم ىف دعولا ىلع ىرَج دقو
 « ىهتنملا ةيافك»

 صخشلاو «ضيرع بصن دعب ناقتإلاو ماكحإلا نع ةيانك ذجاونلاب ضعلاو .«ذجاونلاب» ذخآملا

 ‹«سارضألا رخآ وهو «ذجان عمج «ةمجعملا لاذلاب يهو «ذجاونلاب ضعي ذخألا ةدش دارأ اذإ

 تبني هنأل «ملحلا سرض : ىمسيو «ءاحرألا دعب نانسألا ىصقأ ىف «هذجاون ةعبرأ ناسنإللو

 عجسلا نم هيفو . هيف برغتسا اذإ :هذجاون تدب ىتح كحض : لاقيو . لقعلا لامكو غولبلا دعب

 . ىضم اميف هانیب دقو ‹فرطملا

 احرش - ىلاعت - هللا قيفوتب اهحرشأ نأ « يدتبملا ةيادب » أدبم ىف دعولا ىلع یرج دقو ) :م

 ءاًنايرجو اًيرج هريغو ءاملا ىرج :لاقي «نايرحلا نم ىرج لصأ :ش ( يهتنملا ةيافكب همسرأ

 . (دعولا» هلعافو ضام لعف وهو « «ىلع» ب يدع درو ىنعم انه اه ىرج نمض الو :انأ هتيرجأو

 ءآأدب ردصم ءءابلا رسكب «ةيادبلاو «ءدبلا عضوم ميلا حتفب أدبملاو «قيقحتلل هيف دق» ةملكو

 نم لعاف :ءىدتبملاو .هتلعف :ءىشلا تأدبو هب تادبا : ادب یاب ت ادن لاق

 .ةيردصم :«نأ»و .دعولاب قلعتم وهو ءاهحرشأ نأب : يأ : «اهحرشأ نأ» :هلوق . ءادتبالا

 قلعتي «هللا قيفوتب» يف ءابلا . «يدتبملا ةيادب» حرشأ نأب باحصألل دعولا يلع ىرج دقو : ريدقتلاو

 ىلع هریسیت وهو : - ىلاعت -هللا قیفوتب اًسہلتم :هریدقت ءلاحلا ىلع بصنلا اهلحمو ءاهحرشأب

 . كلذ

 . ةيردصملا ىلع بصن «اًحرش اهحرشأ» : هلوق

 ةفص اهنآ ىلع بصنلا لحم يف «لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمج : «همسرأ» : هلوق

 نإف . هيمسأ :انهه ىنعملاو . بتك اذإ : هيلع مسرو .هيلع ملعاذإ :ءيشلا مسر نم :«اًحرش»

 . ؟يهام «ىرج دقو» يف واولا :تلق

 . ةيلاح نوكت نأ زوجيو «ةلمج فطع ةفطاع نوكت نأ زوجي :تلق

 . ؟نيعضوملا ىف كلذ هجو فيك :تلق نإف

 نأل ‹فينصتلل لهأ ريغ هنأ ىلإو ؛هسفن مضه ىلإ ةراشإ هيف نوكتف «لوألا ىفامأ :تلق

 نوكي الئل «غاسملا ضعب غوسي دعولا نوك لاح هيف عرش «يدتبملا ةيادب» أدبم يف دعولا هيلع ىرج
 .ديعولا تحت لخديف «فلخأ دعو اذإ نم

 هل لصح هنأو «هلهأ نم هنأو «فينصتلل ةيحالص هيف نأ ىلإ ةراشإ هيفف : ىناثلا ىف امأو

 هيلع ىرج دق هنأ لاحلاو . رابتعالا هل زاج ذئنيحف «مهل لصح امك «ناقتإلاب ذخأملا ىلع فوقولا
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 «غاسّلا ضعب وسي دعولاو هيف تعرشف

 عم فيكف دوعوملاب نايتإلل دعولا ةيحالص نع درفنم ينعي « غاسملا ضعب غوسي ام وهو ءدعولا
 . ؟ةيحالصلا

 فنصملا نأ نايب هيف نيحراشلا ضعب لاق :لاقف «ماقملااذه يف نيدلا ماوق خيشلا ضرتعاو
 دعولا نأ الإ ققحتم ءةيحالصلا مدع وهو «عناملا نأ ينعي :لاق مث .حرشلل هسفن لهأتت مل
 قايس نأل «رصبتو ركفت نعال رداص مالكلا اذه هلوق : لاق مث . عنتمال هالولو «هيلع ضرحي
 يف هتوص ىلعأب یدان ام ىلإ ءهابأي وأ كلذ نع رفني «ثداوحلا نأ ريغ» : هلوق يف فنصملا مالك
 هتنيب ام تققح اذإف «هلامك اًيعدم ةيحالصلل تبثم «لاجرلا ةفص نم لاثمألاب رابتعالاو » : هلوق
 . حراشلا مدق لزم تفرعاذه ليبق

 ؛ ركنم ريغ هنع رداص وه همالكو «(ةعيرشلا جاتو ةياهنلا» بحاص ىلع طحل ا اذهب دارأ :تلق
 ىلع لدي تالالدلا عاونآ نم ليلد يأو ؟ كلذ نع رفني فيك «ثداوحلا نأ ريغ » : هلوق نأل
 حيجرت الو ءامهانركذ ناذللا ناهجولا بيكرتلا ىنعمو بيكرتلا ىوحف هيضحقي يذلا هنأل ؟كلذ
 قايسلا ةلالدل «ةعيرشلا جاتو ةياهنلا» بحاص هيلإ بهذ يذلا هج ولا يف ف رخآلا ىلع امهدحأل

 . مهفاف «هيلع

 نأل كلذو «ةيببسلل ءافلاو . «يهتنملا ةيافك» ب ىمسملا حرشلا يف يأ :ش (هيف تسعرشف) :م
 . هيف هعورشل اًببس ناک هدعو

 .هل زاج يأ :لعفام هل غاس : لاقي . زوجي يأ «غوسي :ش (غاسملا ضعب غوسي دعولاو) :م

 .زيوجتلا يأ غوسملا ىنعمب يميم ردصم ميلا حتفب غاسملاو .هتزوج : : يأ «هل تغوسانأو
 . «تعرش)» يف ءاتلا نم ًالاح تعقو ةلمجلاو

 . لاحلا يذ ىلإ عجري ريمض ىلإ جاتحت ةيلاحلا ةلمجلا :تلق نإف

 امهنيب هبشلا داعتبال فرظلا ىرجم تيرجأ اذإ ريمضلا نع ةيلاحلا ةلمجملا ءالخ زوجي :تلق
 ىلإ رقتفي ال فرظلاو . تقولا اذه كتيتأ : ىنعملاو «مداق شيجلاو كتيتآ : كلوق وحنو «ذئنيح

 نع اربخ ةعقاولا ةلمحلا مكح كلذكو .هارجم يرجأ ام اذكف «همدقت ام ىلإ هنم دئاع ريمض
 . هعضوم يف ررقت ام ىلع نأشلا ريمض

 : نيدلا ماوق خيشلا لاقو . (غوسي» : هلوقب بوصنم يفاضإ مالك : ؛غاسملا ضعب» : هلوق
 (اتابن ضرألا نم مكتبنأ هللاو# : ىلاعت هلوق لثم «قلطم لوعفم هنأ ىلع بوصنم «غاسملا ضعباو

 . ةيآلا يف امك هردصم ريغ لعفلاب نرقف ء(١٠ ةيآلا : حون)
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 غارفلا ًءاکتا هنع ءیکأ داکأ نیحو

 .كلذك سيلو «حورطملا مكح يف «ضعب» ةظفل نوكت نأ «هركذ ام ىلع «مزلي هنأ :لوألا

 فنصملاو .اًنيح زوجي هنأل ءاًبجوم سيل عربتلاب دعولا نأ ىلإ هب راشأ هنأل «ركذلاب دوصقم وه لب

 عوقو زئاجلا نمف «تانكمملاو تازئاجلا ضعب يدعوم نإ هقيقحتو :هلوقب كلذ ركذ ىلإ راشأ

 حرشلا يف تعرش اهلجألف ءاهلك ال تانكمملا ضعب هنأل «يدعوم عقي مل نإو تانكمملا ضعب

 ضعب» باصتنا نوكي فيك كلذك ناك اذإف . عقاولا ضعبلا كلذ نم يدعوم نوكي نأ ءاجر

 . ديدشتلا نود فيفختلاب غوسي أرقي نأ

 ىنعم ىلع مكتبنأ هلوقل الوعفم عقاو اتابن نأل «حيحص ريغ ةيآلاب هليثمت نأ :يناثلا هجولا

 «ضعب» ةظفل انهه لوعفمل ا اغإو ء«غوسي» : هلوقل الوعفم ءانهه «غاسملا ظفل عقو سيلو «اتابنإ»

 ةلثامملا ققحتت فيكف قلطم لوعفم ةيآلا يف يذلاو هب لوعفم انهه لوعفملاو ءانركذام ىلع

 . ! ؟امهنیب

 «فرطملا عجسلا نم هلبق ام نيبو مالكلا اذه نيب :ش (غارفلا َءاكتا هنع ءىكتآ داك نيحو) م
 . هنع غارفلا ءاكتا ءىكتأ : لاقي نأ هقحف الإ ‹عجسلا لجأل «(هنعا ةظفل مدق اذهلو

 ملو براق يأ ةدياكمو ادوك داكياذك لعفي داك «لاقي « ةبراقملا لاعفأ نم : «داكأ» : هلوق

 «لعافلا مساب الوأتم اعراضم ًالعف نوكي نأ بجي هربخ نأ الإ ءربخو مسا «داك» لو . لعفي

 لامعتسا لمعتسي ابرو ««نأ» ريغب لمعتسيو .اجراخ ديز داك : لصألا «جرخي ديز داك : وحن

 : رعاشلا لاق . اهدعب «نأ» تابثإ يف ىسع

 اصحمي نأ ىلبلا لوط نمداكدق

 : رعاشلا لاق .داك يف امك «نأ» ريغب ىسع لمعتسي دقو

 بيرق جرف هءارو نوکی هيف تيسمأ يذلا مهلا ىسع

 .ًأكتم عضوملاو .ءىكتم وهف ءيشلا نع أكتا : لاقي . حرشلا نع يأ :« هنع ءىكتأ ١ : هلوق

 ىنعم نيمضتل ««ىلع»ب ىدعي وه ناك نإو ««نع» ب ءاكتالا ىدع : «ةياهنلا» بحاص لاقو

 ىنعم نيمضت ىلع (١٠۲ةيآ : ةرقبلا ةروس ) (كيلإ نهرصف# : ىلاعت هلوق يفامك «غارفلا

 نوكي ذئنيح هنأل «رظن هيف : نيدلا ماوق خيشلا لاقو .«ةياردلا »بحاص كلذ ىلع هعبتو «ةلامإلا

 مدقتلا باب نم هنأ يدنع حصو .ةرابعلا نم دساف ىرت امك وهو «غارفلا غارف هنع غرفأ : هانعم

 لمكأ خيشلا كلذ ىلع هعبتو . «ةيافكلا» وهو حرشلا نع يأ هنع غارفلا ءاكتا : يأ «ريخأتلاو
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 ةيانعلاو نانعلا تفرصف باتكلا هلجأل رجهي نأ تيشخو « بانطإلا نم اًذبن هيف تنبت
=. 

 .روذحملا نم ركذ ام مزلي الف «ةغلابملل «لداع ىنعمب

 اذكه «هيف تملع : يأ :ش (باتكلا هلجأل رجه نأ تيشخو بانطإلا نم اذبن هيف تنّيبت) :م
 نابأ كلذكو «نيب وهف حضتا : تايب ءيشلا ناب :لاقي .روهظلا . هانعم لصأو . حارشلا هرسف

 ةثالثلا هذه ريدقتب ءانأ هتنيبتو . رهظ : ءىشلا نابتساو ‹هتحضوأأ : يأ انأ هتنبأو . نيبم وهف ءيشلا

 . نيبت : يأ اذک نيب دق : لثملا يفو . حوضولاو حاضيإلا :نييبتلاو . ىدعتت الو

 .روكذملا حرشلا يف يأ : « هيف » : هلوق

 اتش : يأ ‹«ةمجعم لاذ هرخآ ىفو «ةدحوملا ءابلا نوكسو «نونلا حتفب : اڌبن :٥ هلوق

 .ًاريسي اًئيش :يأ ءرطم نم اذبن ضرألا باصأ : لاقيو . اًريسي

 دوصقلا ءادأ : بانطإلا : حالطصالا يفو . هيف غلاب اذإ : مالكلا يف بنطأ نم :بانطإلاو

 . اهب فراعتملا ةرابعلا نم رثكأب

 ر يأ «رجه : يرهوجلا لاق ‹ڭكرتي : يأ : «رجهي نأ » : هلوق

 . بانطإلا لجأل : يأ : «هلجأل» : هلوق

 »:هلوقو .«داك» ربخ ةلمج : «ءىكتأ» هلوقو . «نيح» هلوق ىف لماع « تنيبت» : هلوقو

 . ةيردصملا ىلع بوصنم يفاضإ مالك :« غارفلا ءاكتا

 «نأ»و ‹ةيلوعفملا ىلع بصن لحم ىف «رجهي نأ هلوقو ‹تنيبت لوعفم «ابن» هلوق

 . بانطإلا لجأل كرتي : يأ «باتكلا هلجأل رجهي نأ تيشح»و . ةيردصم

 : لاقي .درلا وهو ‹«فرصلا نم «تفرصالو . ةيببسلل ءافلا :ش (ةيانعلاو نانعلا تفرصف) :م

 ‹««تفرص)» لوعفم رسكلاب «نانعلاو» . تهجو انهه ىنعملاو .هدر : يأ ىذألا كنع هللا فرص

 .هرطاخ نانع انهه هب دارأ نكلو «سرفلا نانع « لصألا يف وهو

 : يأ ءاذك لوقلاب تينع: لاقي . برضي برض باب نم «ينعي ىنع نم مسا : «ةيانعلاو»
 . تدرأ

 .عضخ :هانعم ءاًيعو اًونع ونعيانعو «ينعد :هانعمو ءاّع ینعتو ءانع ينع :لاقيو

 نانعلاب دارأ :لاقيو «نطابلا : ةيانعلابورهاظلا نانعلاب دارأ : لاقيو . بلقلا ةيانع : انهه ىنعملاو

 . بلقلا ةيانعلابو «ملعلا



 نو ةياورلا نويع نيب ىلاسعت هللا قيفوتب هيبف عمجأ ٠ «ةيادهلا» ب موسوم رخآ حرش ىلإ

 ىلع لمتشي هنأ ام عم «باهسإلا نم عونلا اذه نع اًضرعم باب لك يف دئاولل اكرات ءةياردلا

 لوصف اهيلع بحسني لوصأ

 نزو ىلع :«رخآ»و . «تفرص» هلوقب قتلعتم ىلإ :ش («ةيادهلا» ب موسوم رخآ حرش ىلإ) :م
 . حرشلا ةفص رجل اب اذهو . ىمسي يأ : «موسوم» . لعفلا نزوو ةفصلل ‹فرصنم ريغ لعفأ

 لصألا يف ةيادهلاو .ءيشب هيف ترثأ اذإ : هتمسو .ةمسو اًمسو مسي مسو نم «موسوماو

 . باتكلل اًملع انهه تلعج نکل «ردصم

 لعافلاو لعفلا نم ةلمج وهو ««ةيادهلا» هامس يذلا .رخآ حرش يف يأ :ش (هيف عمجأ) :م

 نم وهو ««تفرص» يف يذلا ريمضلا نم لاحلا ىلع بصنلا اهلحمو «هيف رتتسملا ريمضلا وهو
 .ةردقملا لاوحألا

 . هنوعو هريسيت يأ :ش (یلاعت هللا قیفوتب) :م

 ‹«ءيشلا نيع عمج :نويعلاو . عمجأ «نيب» يف لماعلا :ش (ةياردلا نوتمو ةياورلا نويع نيب) م

 . یور : ردصم :«ةياورلاو)» ةزاجملا لئاسملا نم ءاملعلا نع لقني ام هب دارو «هرایخ . ق

 .هماوقو ندبلا ةوق رهظلاب نأل ءاتتم رهظلا يمس هنمو . هتوق : يأ .ءيشلا نتم عمج :«نوتملاو»

 ام دارأو «ىرد ردصم : «ةياردلاو» «بلص اذإ : نيتم وهف ةناتم مضلابو لتتم ءىشلا نتم : لاقي

 ةرثؤملا يناعملا ةياردلا نوتمو ءءاملعلا اهراتخا يتلا ةياورلا نويع نأ لصاحلاو . مولعلا نم طبنتسي

 نم لاح :«اًكرات» :ش (باهسإلا نم عونلا اذه نع اًضرعم «باب لك يف دئاوزلل اًكرات) :م

 نم دارملاو ء ةفدارتملا نم وأ ةلخادتملا نم امإ «لاح : «اًضرعم» كلذكو ء«عمجأ» يف يذلا ريمضلا
 «باهسإلا نم عونلا اذه نع» : هلوقب راشأو . ًضرعم هريغاهركذ يتلا رخألا عورفلا «دئاوزلا»
 . مالكلا يف راثكإلا : يأ باهسإلا نم «يهتنملا ةيافك» يف عقو ام ىلإ

 وهو اهرسكب لاقي الو «ءاهلا حتفب بهسم وهف «مالكلا نم رثكأ اذإ : لجرلا بهسأ : لاقي

 «باهسإلا»و «بابلا» نيبو . قبسلاو يرجلا يف عستا : سرفلا بهسأو .نوناقلا نع جراخو ردان

 . ةياردلاو ةياورلا نيب امك اًضيأ سانج

 . هيردصم

 . ؟فرح وأ مسا «عم» :تلق ناف
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 ىلإ ةتمه تمس نم نإ ىتح اهماتتخا دعب ةداعسلاب يل متخيو ءاهماقتإل ينقضوي نأ هللا لأسأو

 ءربكألاو لوطألا يف بغرب فوقولا ديزم

 ةعيبرو «ميمت ةخل اهنيع نيكستو « ٤اعم» كلوق يف اهيلع نيونتلا لوخد ليلدب ٠ مسا :تلق
 : ناعم ةثالث ذئنيح اهلو ءاًقرظ نوكتو ءةفاضم لمعتستو «هيوبيسل اًفالخ ةرورض الب

 ةيآلا :دمحم) (مكعم هللاو# :وحن «تاوذلا نع اهب ىنكي اذهلو «عامتجالا عضوم :اهدحأ

 . ٤)

 . دنع ةفدارم: ةيناثلاو

 .رصعلا عم كتئج : وحن «ةينامز :ةلاثلاو

 اهيلع بحسنت لوصأ ىلع هعمجأ يذلا لومش عم :ريدقتلاو ءلوألا ىنعملا ىلع انههو

 ینبی ام وهو «لصأ عمج : «لوصألاو» ءمهمعاذإ : رمألا مهلمش نم «ميملا حتفب ‹لَمشو

 . هریغ هيلع

 ‹لصف عمج :«لوصفلاو» . رجناف هتررج : يأ ‹«بحسناف يليذ تبحس نم : بحسنیو

 انهه لصفلاب دارأو .امهنيب تقرفاذإ : نيئيشلا نيب تلصف : لاقي ‹عطقلا کک

 . سانج لوصفلاو لوصألا نيبو . هباتك يف اهدروي يتلا عورفلا يف نيمكحلا نيب زجاحلا

 ةيئاعد ةلمج «لأسأ :ش ( اهماتتخا دعب ةداعسلاب يل متخيو ءاهمامتإل ينقفوي نأ هللا لأسأو) :م

 «ةيردصم «نأ»و . ةيلوعفملا ىلع بصنلا لحم يف : «ينقفوي نأ»و . بارعإلا نم اهل لحم الو

 .[لبق ] نم هريسفت رم دقو « قيفوتلا هللا لأسأ : ريدقتلاو

 : هلوق هيف لماعلاو «ةيفرظلا ىلع بصن : «دعب»و .«ينقفوي» ىلع فطع «متخيو » : هلوق

 . مالكلل نييزتلاو عجسلا نم هيفو «متخي»

 تناك ولو ءرسكلاب اهدعب «نإ» ليلدب رجلل تسيلو « ليلعتلا ىنعم اهيف انهه نكلو «لصألا
 : وحن ءاهتزمه تحتف نإ ىلع تلحخد اذإ رحلا فورح نأ ةدعاقلا نأل .«نإ» ةزمه تحتفل رجلل

 ١(. ةيآلا : جحلا) € قتحلا وه هللا نأب كلذ #

 لک يف «دئاوزلل اکرات» هلوقب طبتري نأ زوجیو ««ةيانعلاو نانعلا تفرصف» : هلوقب :تلق

 نع ەضارىعإو «دئاوزلل هکرت : نيئيش انهه ركذو « «باهسإلا نم عونلا اذه نع اًضرعم باب
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 نفلاو ‹ بهاذم نوقشعي اميف سانللو ‹ رغصألاو رصقألا ىلع رصتقي هنع تقولا هلجعأ نمو

 رصقألا ىلع راصتقالاو ءربكألاو لوطألا يف ةبغرلا : نيئيش امهتلباقم يف ركذو «ليوطتلا
 هتمه تناك نمو «لوألا لصفلا يف بغري ةيلاع هتمه تناك نم [نأ] ىلإ راشأو . رغصألاو

 . يناثلا لصفلا ىلع رصتقي ةرصاق

 هيف مهيام :ءاهلا رسكب ء(ةمهلاو) .ولعلا وهو ومسلا نم « تلع : يأ : «تمس» : هلوق

 .ءاهلا يف حتفلا ءاجو . هبلاقو هبلقب لجرلا

 . عورفلا نم ةريسعلا ماسقألا ىلع فوقولا ةدايز : يأ : فوقولا ديزم : هلوق

 هيف بغتراو « كيرحتلاب ابغرو ةبغر « هدارأ اذإ : ءيشلا يف بغر نم : « بغری» : هلوق

 «تمس نم هلوقل ربخ هنأل عفرلا « بغري» لحمو . هدري ملاذإ : ءيشلا نع بغرو . هلثم
 . اهدضب نيبتت ءايشألاو « رغصألا هلباقي ربكألاو ‹ رصقألا هلباقي لوطألاو

 ٤ يأ هلجع ىنعمب هلجعأ :ش ( رغصألاو رصقألا ىلع رصتقي هنع تقولا هلجعأ نمو) :م

 : ةقباطملا ىمسيو « قابطلا ىلع هلامتشا مالكلا نساحم نم هيفو . فوقولا ديري نأ نع هثحتسا

 هلباقي ام ركذو لوطألا ركذ نإف « ةلمحجملا يف نيلباقتم نوينعم ينعي « نيداضتملا نيب عمحلا يهو

 هلامتشا نساحملا نم هيفو . بابلا اذه نم رغصألا وهو هلباقي ام ركذو ربكألا ركذو «رصقألا وهو
 يف امك «يلقع زاجم وهو «تقولا ىلإ لجعأ دانسإ وهو «يزاجم دانسإ اًضيأ هيفو . عمجلا ىلع
 :امهدحأ :نيمسق ىلع ملعلا بالط نأ ىلإ مالكلا اذهب راشأو . «راهنلا مايصو ليللا مايق»: هلوق

 نوكت نأ زوجيو .هنم ريسيلاب عنقي ةرصاق هتمه نم :رخآلاو ءهنم ليلقلاب عنقي ال ةيلاع هتمه نم

 . ىفخي [ال] ام ىلع هقيضو تقولا ةعس ةهج نم ةمسقلا هذه

 اذه :ش (هلك ريخ نفلاو بهاذم نوقشعي اميف سانللو) :ماهلهأل رايدلا بح يبهذم نمو

 وب اهلاق ليوطلا نم ةيئاب ةديصق نم وهو «اهلهأل رايدلا بح يتداع نمو» : هلبقو تيب رطش

 ناك هنأل هب بقل هبقل قدزرفو ‹ يميمتلا بلاغ نبا ريغصتلاب ميمه ليقو «مامه همساو سارف
 هبش هرصقو هظفل هب بقل ليقو «ةقدزرف اهتدحاو نيجعلا عطق لصألا يف قدزرفلاو هجولا مهج
 هنم أرب مث ههجو يف يردج هباصأ هنأل حصأ لوألاو «ةقدزرفلا يهو ءاسنلا اهب ريشي يتلا ةينينقلا

 مهل سانلا نأ ىلإ تيبلا اذهب راشأو ةئامو رشع ةنس ةرصبلاب يفوت « ابطقتم ًامهج ههجو نيبتف
 هيلإ راشأ اذهلو نونفلا نم نف لك يف ةفلتخم قرطو بهاذم هيلإ نوليمي اميف مهلو ةفلتخم ءاوهآ

 وه صخشلا هيلإ ليي يذلا ناك نف يأ نم نف لك نإ هب دارأ « ريخ هلک نفلاو » : هلوقب كلذ دعب

 يهو ةفلتخم ءاوهأ مهل سانلا نأ انركذ انأل «هريغ دنع ريخ ريغ ناك نإو «همعز يف هدنع ريخ
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 يناثلا عومجلا مهيلع يلمأ نأ يناوخإ ضعب ينلأس مث

 بح يتداع نمو قدزرفلا لاق فيك ىرت الأ ءاهباحصأ معز يف ام ىلإ ةبسنلاب ريخ اهلك نونف
 ىف ام ىلإ ةبسنلاب ريخ كلذو «ةداعو ةلم اهباحصأ لجأل رايدلا بح لعج ثيح اهلهأل رايدلا

 ىلإ هتمه تمس نم لاق ال هنإ :انهه حارشلا تلاق دقو «هريغ دنع ريخ ريغ كلذ ناك نإو «همعز

 ‹ ريخ هلك هقفلا ملع لاق هنأكف «هلك ريخ نفلاو :هلوقب كلذ دعب ضرح « هرخآ ىلإ فوقولا ديزم

 رغصألاو رصقألا يف بغراف تئش نإو ءًاليصأتو اًمشك ربكألاو لوطألا يف بغراف تئش نإف

 يف بغراف ملعلا نسح هانعم وأ كاذ يف وأ اذ يف بغراف ملعلا نسح هانعم وأ ءًاليصحتو اًظفح

 . تئش عون يأ

 تمس نم» : هلوقب اًطبترم «هلك ريخ نفلاو» هلوق اولعج مهنوك اذه ىلإ مهاعد يذلا :تلق

 ىلإ كلذب ضرحي هنأكف هركذ يذلا تيبلا رطشب طبترم هنأ يل رهظي يذلاو «هرخآ ىلإ هتمه
 هدارم نأ ىلع تلد ةيلاقملاو ةيلاحلا ةنيرقلا نكلو «ريخ اهلك نونفلا نأل نونفلا نم نف ليصحت

 دحاو نفلا مث مهفاف هنايب ددصب هنأل هقفلا ملع وهو نتم صوصخم نف يف هبيغرتو هضيرحت

 ءاخلا حتفب «ريخ» هلوقو هقرطو «مالكلا سانجأ يهو بيلاسألاف الإو عاونألا يهو ءنونفلا

 هب ديرأ نإف لعفأ هب داري ال اذهو « ةريخو ةريخ ةأرما كلذكو ريخو ريخ لجر :لاقي ءايلا نوكسو

 عمجي الو ىنثي الف سانلا ريخ ءالؤهو سانلا ريخ ةنالفو سانلا ريخ نالف : لاقي ليضفتلا لعفأ

 نويفوكلاو شفخألا لاقو ةفرعملا الإ هب دكؤي الف ةيونعملا ديك وتلا ظافلأ نم «هلك»هلوق ثنؤي الو

 هلوق وحن دكؤملا ىلإ عجار رمضم مسا ىلإ اهتفاضإ بجيو ةدودحم تناك اذإ اًضيأ ةركنلا هب دكؤي

 مومعل تناك ةفرعملا ىلإ تفيضأ اذإف ١( ةيآلا : رجحلا) (نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف # : ىلاعت

 حصي لوكأم نامز لك تلق اذإ اذه ىلعف ءازجألا مومعل تناك ةركنلا ىلإ تفيضأ اذإو ءدارفألا

 لك ةاحنلا تلاق اذه نعو «ىرتامك حصي ال اذهو «لوكأم نامزلا دارفأ نم درف لك ىنعملا نأل

 ةيآ : نارمع لآ ةروس ) (توملا ةقئاذ سفن لك : وحن ةركللا دارفأ قارغتسال عوضوم مسا

«(1A0تلق اذإف ‹نسح ديز لك وحن فرعمل ا درفملا ءازجأو ةيآ «متنك» وحن عومجملاك فرعملاو  : 

 درف ءازجأ مومعل تراص ديز ىلإ فيغرلا فيضأ اذإف دارفألا مومعل تناك ديزل فيغرلا لك تلكأ

 دارفأ نم درف لك ىنعملاو نفلل ديكأت٤ هلك »هلوقو ««ريخ »هلوق هربخو أدتبم «نفلا» : هلوقو «دحاو

 نف ىنعملاف دهعلل امإو « نونفلا نم ناك نف يأ ىنعملاف سنجلل امإ هيف ماللاو فلألاو ريخ نفلا

 . ريخ هلك هقفلا ملع يأ هقفلا

 يفاضإ مالك «يناوخإ ضعب »:ش (يناثلا عومجلا مهيلع يلمأ نأ يناوخإ ضعب ينلأس مث) :م

 هنأل «يناوخإ ضعب» : لاق اغإو « نيدلا يف خألا هب دارأو خأ عمج وهو « ينلأس لعاف هنأل عوفرم

 هللا لاق « نيدلا يف هناوحإ ابرغو اًقرش نينمؤملا نأل «مهلك هناوخإ نم لاؤسلا نوكي نأ نكي ال
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 هلواحأ امل ريسيتلا يف هيلإ ًاعرضتم هلواقأ ام ریرحت يف یلاعت هللاب اتیعتسم هتحتتفاف

 لاقي ءالمإلا نم «مهيلع يلمأ نأ» :هلوق ٠١(. ةيآلا : تارجحلا) (ةوخإ نونمؤملا اغإ# : ىلاعت

 ينلأس هريدقت ةيردصم «نأ» ةملكو «نآرقلا امهب ءاج ناتديج ناتخل تيلمأو يلمأو باتكلا تيلمأ

 عرشي مل هيلإ ةيانعلا فرص دعب هنأكف «ةيادهلا هدارملاو «مهيلع يناثلا عومجملا ءالمإ يناوخإ ضعب

 ناك هنأكف «ةنس ةرشع ثالث هفينصت يف يقب هنأ يورو « مهيلع ءالمإلا هناوخإ ضعب هلأس ىتح هيف

 ىلع علطي ال ناكو ءًالصأ رطفي الو ةدملا كلت يف موصي ناكو «ةدملا كلت ءانثأ يف مهيلع يلي

 ناك ىضم اذإف تنآ بهذاو عض هل لوقي ناكو ماعطب هيلإ يتأي ناك همداخ نإ ىتح ادحأ هموص

 غلبو ةصاخلاو ةماعلا نيب الوبقم هباتك راص دهزلا اذه ةكرببف «مهريغو ةبلطلا نم ادحأ همعطي

 .مالسإلا غلب ام ثيح

 اًنيعتسمو « ةيببسلل نوكت نأ حلصت هيف ءافلا :ش ( هلواقأ ام ريرحت يف هللاب اًتيعتسم هتحتتفاف) :م
 «هيوقتو هلواقأ ام صيلخت يف يآ «هلواقآ ام ريرحت يف :١ هلوق هتحتتفا يف عوفرملا ريمضلا نم لاح

 يف ةاساقم ةدايز ىلإ اذهب راشأو سرادي سرادك لواقي لواق لاقي« نيبناجلا نم لوقلا ةلواقملاو

 . ةلعافملا باب نم اهنأل لوقلا

 لثم لاح «اعرضتم»و «ىلاعت هللا ىلإ يأ هيلإ :ش (هلواحأ ال ريسيتلا يف هيلإ ًاعرضتم) :م

 «ةنكسملا هجو ىلع ةجاحلا بلط« عرضتلا»و ةلخادتملا لاوحألا يف نوكت نأ زوجيو «اتيعتسم»

 ال :هلوق «لهتبا هللا ىلإ عرضتو « هريغ هعرضأو لذو عضحخ يأ ةعارض لجرلا عرض :لاقي
 : ثيدحلا هنمو ةليحب ءيشلا بلط ةلواحملا « هب دارأ اذإ ءيشلا تلواح : لاقي ةلواحملا نم : هلواحأ

 هيفو . مهيلإ بوثولا بلطأو ودحلا ديك ينع عفدأ كقيفوتو «كرصنب يأ .'«لواحأ كب مهللا»
 ةغلابملا اهنمو «هلواحأ»و «هلواقأ» نيب جاودزالا اهنمو ةروكذملا عاجسألا نسح مالكلا نساحم نم

 كلذو «دحاو لمع نم ريخ نالمعلاف نيلمع ىلإ ةراشإ نوكيل «لامج إلا دعب ليصفتلاب نايبلا يف
 ام ىلإ ةراشإ هيف ةفاضإلاب هلواحأ ام ريسيت يف لقي مل ثيح «هلواحأ امل ريسيتلا يف » ا

 ةغلابملا نأل ةفاضإلاب هركذ ثيح «هلواقأ ام ريرحت ىف » : هلوق فالخب ةغلابملل ادصقو انركذ

E۰  

 . ةلواحملا ةغيص يف ةلصاح ةغلابملا كلذكف :تلق نإف

 «(اوعراسو# : ىلاعت هلوق يف امك اهباب ىلع تسيل هيف ةلعافملا نأل كلذ ملسن ال : تلق

 لمع» يف يتسلا نباو « ۲٠١( /۲) هننس يف يمرادلاو ء (۳۳۲ )٤/ دمحأ هاور « ملسم طرش ىلع : حیحص (۱)
 . )۷١( يوونلل ؛راكذألا »عجارو )١١١( “ةليللاو مويلا

 . «اعوفرم» بيهص نع ىليل يبأ نبا نع تباث ثيدح نم هوجرخأ
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 .ليكولا معنو هللا انبسحو « ريدج ةباجإلابو ريدق ءاشي ام ىلع وهو ريسع لكل رسيملا هنإ

 . رفس ىنعمب لجرلا رفاسو « اوعرسأ ىنعب ١۱١١( ةيآ : نارمع لآ ةروس )

 وه لجو زع هللا نإ يأ :ش (ريدج ةباجإلابو ريدق ءاشي ام ىلع وهو ريسع لكل رسيملا هنإ) :م
 ةباجإلاب وهو» هريدقت فوذحم أدتبم ربخ «ريدج» هلوقو «ريدق» هلوق . بعص رمأ لكل رسيملا
 وأ ردج عمجلاو اذك لعفت نأ ريدج تنأو ‹ قيلخ يأ اذكب ريدج نالف لاقي «قئال يأ : «ريدج

 تحتف اغنإ ينعي «ليلعتلا عقوم عقو هنأل «رسيملا هنإ» : هلوق وهو «ليلعتلا نسح هيفو نوريدج
 . ريسع لكل رسيملا هنأل هللاب اًتيعتسم «ةيادهلا» ءالمإ
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 تارامطلا باتک

 ةغلبلا تبتك :لوقت «عمجلا وهو «بتكلا نم فورحلا عمج ةغللا يف ةباتكلاو باتكلا:ش

 باب نم بتکيو «رصني رصن باب نم بتکي بتك نم ریس وأ « ةقلحب اهيرفش نيب تعمج اذإ

 مضلاب ةبيتكلاو «بيتك يهف اهتزرحأ اذإ ةيرقلا تبتكو « ةباتك اًبتكو برضي برض
 نأل ةيئاجه فورحب ظفللا ريوصت ةباتكلاو تعمتجا اذإ ليخلا تبتكو ‹ شيلا ةبيتكلاو «ةزرحلا

 العف ام هللا نعتم الهو مکنع ىنجرخأ هللا باتك یمع تنب ای

 فيرعت يف لاقيو «بوسحملا ىنعب باسحلاك ءازاجم بوتكللا انهه باتكلاب دارأ : لاقيو

 ‹« لمتشت مل وأ اعاونأ تلمتشا ‹ ةلقتسم تربتعا ةيهقفلا لئاسملا نم ةفئاط باتكلا : باتكلا

 (ةلقتسم تربتعا: هلوقو ءاهريغ هب جرحا «ةيهقفلا لئاسملا نم» : هلوقو سنجل اك «ةفئاط» : هلوقف

 ةالصلل عبات هنإف «باتكلا اذه هيف لخديل ءاهايإ اهريغ ةيعبت وأ ريغلل اهتيعبت نع رظنلا عطق عم يأ

 هنوكلف ةراهطلا باتك امأ . نيلقتسم اربتعا دقو «ةراهطلل عبتتسم هنإف ةالصلا باتك لخديو

 نوكي دق لالقتسالا رابتعا نأ اذه نم رهظف «يلصألا دوصقملا هنوكلف ةالصلا باتك امأو « حاتغملا

 اهعاطقناو « دوقفملا» باتكو ««قبآلا» باتك نع «ةطقللا» باتک عاطقناک «اتاذ هريغ نع هعاطقنال

 « عاضرلا»و ٠« عويبلا» نع فرصلا عاطقناك كلذ رثؤي ىنعمل نوكي دقو ةاكزلاو ةالصلا باتك نع

 . انركذ امك «ةالصلا» نع «ةراهطلا»و «حاكنلا» نع

 هتحت لخدي سنج باتكلا :لوقي نم لوق عفدل «لمتشت مل وأ اعاونأ تلمتشا »: هلوقو

 الوصف ىمست صاخشأ ىلع لمتشم عونل مسا بابلاو بابلاب ىمسي عون لكو «ةلمجلا نم عاونأ
 «لصفالو باب ال هيف ركذي ملام بتكلا نم نإف «نوكي ال دقو « كلذك نوكي دق باتكلا نإف
 كلذ ركذي مل ولف «ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس ام ىلع امهريغو« قبآلا»و «طيقللاو ةطقللا باتكك»

 . كلذل اعفد هركذف « كلذ مهوت ابر

 امع بنجلاو ثدحلا ليزل لصحت ةفص نع ةرابع : حالطصالا يفو ةفاظنلا ةغللا يف :ةراهطلا

 .اعرش وأ اعبط ناك ءاوس ةالصلا هب قلعت

 «دحلا رضي الف « عمجملا ةعناب تسيل انهه وأ : تلق . زوجي ال دودحلا یفو ارکذ« :تلق نإف

 . يتأيس ام ىلع طرش هتراهط نإف ناكمل ا لوانتيل ةالصلا هب قلعت امع : لاق اغنإو

 . سأرلا حسمو ةثالثلا ءاضعألا ةفاظن ًاعرشو «ةفاظنلا ةغل ةراهطلا : «ةياردلا »بحاص لاق
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 الإ قلطي ال روكذملا فيرعتلاو ءوضولا نم معأ ةراهطلا نأل «حيحص ريغ فيرعت اذه :تلق

 . ءوضولا ىلع

 يهو ةءاضولا نم ءافلا مضب لوعف نزو ىلع يهو .ةراهطلا عاونأ نم عون ءوضولاو
 :نسلا

 ءاًئيضو راص يأ ‹ لجرلا ءاضو : هنم لوقت « ةفاظنلاو نسحلا ةءاضولا : يرهوجلا لاق

 . كلذ لوقي مهضعبو ‹«تيضوت لوقت الو «ةالصلل تأضوتو

 . هب ًأضوتي يذلا ءاملا : حتفلاب ءوضولاو

 :ءوضولا : يديزيلا لاقو . لوبقلاو عولولا لثم «ةالصلل تأضوت نم ردصم اًضيأ ءوضولاو
 ركذو « هريغ عمسي مل ردصم حتفلاب لوبقلا ءالعلا نب ورمع يبأ نع يكحو «ردصملا مضلاب

 وه حتفلاب دوقولا :لاقف ١( ةيآلا : يرحتلا) (ةراجحلاو سانلا اهدوقو# : ىلاعت هلوق يف شفحألا

 وهو ءوضولاو ءاملا وهو ءوضولا كلذ لثمو :لاق «لعفلا وهو داقيإلا مضلاب دوقولاو «بطحلا
 امهب ينعي نأ زوجيو دوقولاو دوقولا لوقت «دحاو ىنعمب ناتخلامهنأ اومعزو : لاق مث «لعفلا

 ناذاش ناردصم امهو ناحوتفم عولولاو لوبقلا :هريغ لاقو «لعفلا امهب ينعي نأ زوجيو بطحل ا

 ةثالشلا ءاضعألا لسغ وه ةعيرشلا حالطصا يفو « مضلا ىلع ينبمف رداصملا نم امهاوس امو

 . صوصخم وضع حسمو « ةصوصخم ءاضعأ لسغ نع ةرابع وه : لاقيو «سأرلا حسمو

 . هريغ هركذ امك «درغملا نود تاراهطلا يف عمحلا ظفل راتخا مل :تلق نإف

 ىلع عاونألا مهف ناكل دارفإللا ظفلب اهركذ ول هنأل «ةراهطلا عاونأ ةدارإب حيرصتلل :تلق

 . لكلا لامتحا عم ىندألا ىلع عقاو سنجل ا نأل « عطقلا ال لامتحالا ليبس

 ةدئاف يأف اًضيأ سنجلل نوكتو ةيعمحجلا لطبت عمجلا ىلع ماللاو فلألا تلخد اذإ :تلق نإف

 عمجلا قلطم هب دارأ فنصملا نوكي نأ زوجيف هعضوم يف ررقت ام ىلع فالخ هيف اذه :تلق
 . عمجلا يف تلخد اذإ ماللا يف ضعبلا بهذم وه امك

 . عمجي الو ىنثي الف ردصم ةراهطلا :تلق نإف

 . عمجي نأ زوجي عوتلا هب ديرأ اذإ :تلق

 .امهوحنو ةاكزلاو ةالصلا عمجي مل ملف :تلق نإف
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 ناكرألا نع ةرابع اهنأل اهعاونأ ةدحتم اهنألف ةالصلا امأ ءامهيف ىشمتي ال اذه :تلق

 اهعاونأ نإف ةراهطلا فالخب دحاو وهو رشعلا نم عبرلا ءاتيإ نع ةرابع اهنإف ةاكزلا امأو « ةدوهعملا

 ةالص انيلع درت الو < مميتلاب ةراهطلاو ‹بنجلاو .ثدحلا ةراهط فالتخا نم ىري امك ةفلتخم

 مميتلاب زوجيو اًناسحتسا اًسايق ابوكر تزاج اذهلو «ءاعد اهنأل ةيقيقح ةالصب تسيل اهنأل ةزانجلا
 .ًالصأ ةراهطلا اهيف طرتشي مل يبعشلا نإ ىتح ءاملا دوجو دنع

 باتك اذه : يأ فوذحم ًادتبم ربخ هنأ ىلع عوفرم يفاضإ مالك ؛ةراهطلا باتك» : هلوقو

 باتكلا بصني نأ زوجيو « اذه ةراهطلا باتك يأ ربخلا فوذحم أدتبم نوكي نأ زوجيو «ةراهطلا

 . كلذ وحن وأ «هذخ وأ ‹تاراهطلا باتك تاه ريدقت ىلع

 ؟ةفاضإإلا هذه ام :تلق ناف

 سيل باتكلا نأل ءاهنايب يف يأ تاراهطلا يف باتك اذه : يأ يف ىنعجب ةيونعم ةفاضإ :تلق

 نم اهريغ ىلع تادابعلا مدق اغإو صاصتخالل ماللا ىنعب نوكت نأ زوجيو ءةراهطلا سفن يف

 الإ نالقثلا قلخ امو ةيدوبعلا ىنعم ققحت يتلا يه ةدابعلا نأل « مهأ اهنوكل رجاوزلاو تالماعملا

 ٥١(. ةيَالا : تايراذلا) € نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو# : ىلاعت هللا لاق « اذهل

 ؟ةدابعلا نم اهريغ ىلع ةالصلا مدق مل :تلق نإف

 ىلع الإ موقيال تيبلاو «نيدلا دامع اهنألو «ةنسلاو باتكلا ىف ناييإلا ةيناث اهنأل :تلق

 . ةدمعألا

 . مدقي نأ يغبني ناكف ءنايإلا تادابعلا يف لصألا :تلق نإف

 ةراهطلا يدقتو «ىلوأ كلانه هركذف هتاذب لقتسم ملع وهو ‹ مالكلا ملعب قلعتم وه :تلق

 ىلع ففوتي ام طرشلاو ‹هبقعت هتلمجو هقبسي ءىشلا طرشو ‹ ةالصلا طرش اهنأل ةالصلا ىلع

 اعضو اًسضيأ هيلع مدقف ‹طورشملا ىلع اًمدقم نوكي ةرورضلابف هنم نوكي الو «ءيشلا هدوجو

 ال اهنأل امهوحنو ةروعلا رتسو ةلبقلا لابقتساك طورشلا رئاس ىلع اهيدقتو « عبطلا عضولا قفاويل

 ناکف اهریغ يف صقتسي مل ام اهنايب يف ىصقتسا ىلاعت هللا نألو ءاهريغ فالخب راذعألاب طقست

 ةراهط وه يذلا لسخغلا ىلع ىرغص ةراهط وه يذلا ءوضولا نايب مدق امنإو مه اهب يدقتلا

 ىلإ جايتحالا ةدش رابتعاب امإو « بيترتلا اذه ىلع ركذ هنإف «زيزعلا باتكلاب ءادتقا امإ «ىربك

 . هنارود ةرثك رابتعاب ءوضولا ملع

 يضتقي هنأل «صنلا رهاظل ةالصلا ىلإ مايقلا ةيرهاظلا دنع :تلق ؟ءوضولا ببس ام :تلق نإف

 ءازجلا مكحو « ةراهطلا لعفل اًطرش اهيلإ مايقلا لعج هنأل ءةالصلا ىلإ مايقلا دعب ةراهطلا بوجو

۱۳۹ 
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 ب ا ي و ج ا ا
 قالطلا عقي اإ «قلاط تنأف رادلا تلخد نإ : هتأرمال لاق نم نأ ىرت الأ ‹طرشلا نع رخأتي نأ
 نم لك اذه ىلعف هتقيقحو ‹ ظفللا ىضتقم هنأل ءةغللا لهأ نيب هيف فالخ ال اذهو «لوخدلا دعب
 . ًاضوتي نأ هيلعف ةالصلا ىلإ ماق

 سمخ ىلص حتفلا موي ناك املف ةالص لكل أضوتي ناك ةا يبنلا نأل لطاب اذه :تلق
 ‹ هلعفت نكت مل اًئيش لعفت مويلا كتيأر : -هنع هللا يضر- رمع هل لاقف «دحاو ءوضوب تاولص

 ديزي نب ملسم قيرط نم ملسم هجرخأ ثيدحلاو « «اوجرحت اليك «تلعف ادمع» : مالسلا هيلع لاقف
 هل لاقف «هيفخ ىلع حسمو دحاو ءوضوب حتفلا موي سمخلا تاولصلا ىلص ةا يبنلا نأ هيب نع
 اي هتعنص دمع » : لاقف « هعنصت نكت ملائيش مويلا تعنص دقل : - هنع هللا يضر - رمع
 ىلص حتفلا ماع ناك املف ‹ ةالص لكل اضوتي ةي يبنلا ناك : هظفلو ءاًضيأ يذمرتلا هاور ««رمع
 لدف « ملسم ةياور وحن يواحطلا هجرخأو « ثيدحلا «دحاو ءوضوب اهلك سمخلا تاولصلا

 تبشف «ةالص لكل ةراهط اي يبنلا ددجي مل ذإ ةراهطلل بجوم ريغ ةالصلا ىلإ مايقلا نأ ىلع اذه
 «مكعجاضم نم ةالصلا ىلإ متمق اذإ : وهو ءوضولا باجيإ يف هب قلعتي اردقم ةيآلا يف نأ كلذب
 نم «ريبكلا »يف يناربطلاو ء«ماكحألا» يف يزارلا ركب وبأو“ راثآلا يناعم» يف يواحطلا ىورو

 هيبأ نع ةمقلع نب هللا دبع نع مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نب رباج قيرط
 انيلع دري الف هيلع ملسنو انملكي الف هملكن اغإ ءاملا قرهأ وأ بنجأ اذإ ةا هللا لوسر ناك : لاق
 اذه لدف « "«(ةيآلا : ةدئاملا) (ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيآ اي # : ىلاعت هلوق لزن ىتح
 يف ريدقتلا نأو «ةالصلا ىلإ مايقلا دنع ثدحلا نم ءوضولا باجيإ يف تلزن ةيآلا نأ ىلع ثيدحل ا
 . نوثدحم متنأو ةالصلا ىلإ متمق اذإ يف ةيآلا

 .لالدتسالا هب متي الف « تباث ريغ يفعجلا رباج ثيدح :تلق نإف

 ثيدحلا يف تيأر ام «ثيدحلا يف اًعرو رباج ناک :لوقي نايفس نأل كلذ ملسن ال :تلق

 ادوجو نارودلل اًملطم ثيدحلا اذه :لاقو « "ثيدحلا يف قودص وه : ةبعش نعو «هنم عروأ

 هدانسإ :لاقو هدنم نبا هجرحخأو -هنع هللا يضر- ةديرب ثيدح نم ٠ يراخبلا الإ ةعامجملا هاور : حيحص )١(

 . ها « ةديرب نب ناميلس» يف يراخبلا الإ ٠ ةعامجلا مسر ىلع حيحص

 . هثيدح جرخأ الو « «ناميلس» ب يراخبلا جتحي مل :تلق

 . يقيقحتب (۲۳۹ /۱) «ةيارلا بصن» عجار

 ثيدح وهو : لاقو «رباج» ىلإ امهدانسإ ركذو «متاح يبأ نباو ريرج نبال ريثك نب دامعلا هازع : دج فيعض (۲)
 . )۳١/١( «ريسفتلا» « «هوفعض» يفعجلا ديزي نبا وه اذه رباجو ءادج بيرغ

 . فيرحت وهو « هللا دبع نب رباج «ركفلا » ةعوبطم يف عقو :تلق
 = . يلجعلاو ريبج نب ديعسو ةدئازو يناتسجسلا دواد وبأو يدع نبا هفعض دقف «فيعض رباج لب (۴)
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 نارودلا نأ ملسن ال نكل انملس نئلو ةبلغلا ليلد نارودلا نأ ملعن انأل لطاب اًضيأ وهو ءاًمدعو

 لوخدو غولبلاب ةالصلا بجت ملام ءوضولا بجي الو ثيدحلا دجوي دق هنأل دوجومادوجو

 ىلاعت هنأل ثدحلا هطرش نكل ةيببسلا ةرامأ ىهو اهيلإ ةفاضإلا ليلدب ةالصلا وه اندنعو «تقولا

 اذكه هببسو هطرشب هقرافي ال هنأل لصألا يف صن لدبلا يف صنلاو ثدحلاب اًقلعم مميتلا ركذ

 ملسنال :لاقو ‹نيدلا ماوق خيشلا هيلع ضرتعاو -هللا همحر- يفسنلا نيدلا ظفاح خيشلا هركذ

 . ءوضولا نود مميتلا يف طرش يهو ةينلا يف هقراف دقو هببسو هطرشب لصألا قرافي ال لدبلا نأ

 : رعاشلا لاق دصقلا نع ةرابع ةغللا يف مميتلا نأل ةينلا نيع وه :تلق

 ينلسي امهيأ ريخلا ديرأ اًضرأ تمي اذإ يردأ امو

 طرش اهنآ ةينلا ىلع قلطي فيك كلذك ناك اذإف « ةينلا نيع وه دصقلاو تدصق اذإ : يأ

 . روكذملا ضارتعالا طقس اّدإف هتاذ نع جراخ ءيشلا طرش نأ لاحلاو مميتلا

 وه ثدحلا نأ كلذب ملعف ءوضولا نود مميتلاو لسغلا يف ثدحلا ركذب حرص دق :تلق نإف

 . ءوضولا ببس

 نم يأ« (متمق اذإ# : ىلاعت هلوقلو « انركذ امل « ثدحلا هطرشو ءةالصلا ببسلا :تلق

 مميتلاو لسغلا يف ثدحلا ركذب حيرصتلا امأو «ثدحلا وهو «مونلا نع ةيانك وهو مكعجاضم

 نأل ةنسلا نود ضرفلا يف طرش ثدحلاو اًضرفو ةنس نوكي ءوضولا نأ ملعيلف ءوضولا نود

 چ هللا همحر -ىعفاشلا دنع امهيف روهشملا وهو

 . بجي ال هالولف «ثدحلا :اهدحأ

 . هلبق هيلع نيعتي ال هنأل ءةالصلا ىلإ مايقلا : يناثلا

 يف ندبلا عيمج لحي ثدحلا مثامهب بجي هنأ هريغو يلوتملا دنع حيحصلا وهو :ثلاثلا

 ‹فيفخت ةعبرألا ءاضعألا لسخغب ءافتكالاو هنطبو هرهظب فحصملا سم نم عنم ىتح ةبانج لاك هجو

 يفو ةيقيقحلا ةساجنلاب ندبلا عيمج ةراهط مدعل سم ا زاوج مدعو ةعبرألاب صتخي هجو يفو
 هحجرو صاصتخالا هريغو يوونلا لاقو « مومعلا : يعفاشلا لاقف ‹ مهدنع فالتخا حصألا

 اذهو -هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع ةدوع يهو ‹ ةعجرلاب نمؤي ناك ; ليقو ‹ ةمئألا نم دحاو ريغ هبذكو =

 . ١)۲/ ٤1 -١١( بيذهتلا هعجار . ةيفاعلا ىلاعت هللا لأسن « ةقدنزلاو نونجلا نم برض
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 . يوونلا

 ؟ ءوضولا يف ةعبرألا ءاضعألا صيصخت يف ةمكحلا ام :تلق نإف

 اهلوانتو «ةرجشلا كلت نابرق نع ةنجلا يف مالسلا هيلع مدآ ىهن امل ىلاعت هللا نأل :تلق

 هجوتلا هجولا نمو شطبلا نيديلا نمو « ىشملا نيلجرلا نمف ةبنذم ةعبرألا ءاضعألا هذه تراص

 هنع طقسو «مغلا نم هباصأ امل هسأر مأ ىلع هدي عضو كلذب مالسلا هيلع مدآ ملعاملف « اهيلإ

 .؟ءاضعألا هذه تفرتقا ام هنع لوزتل ةعبرألا ءاضعألا هذه هللا نيعف « للحلاو يلحلا

 . لصح ام هنم لصح مفلا نأل اًضيأ ةضمضملا بجت نأ يغبني ناك :تلق نإف

 : هلوقب اهيلإ نابرقلا نم اًعونمم ناك اغنإو « لكألا نم اًعونمب ناك ام مالسلا هيلع مدآ :تلق

 ءاضعألا فالخب نابرقلا مفلا نم لصحي ملو ۴١( ةيآلا : ةرقبلا) € ةرجشلا هذه ابرقت الو

 مل انإ : ليقو « بنذ هل نكي ملف « مدآ نم لصح ام لوصح دعب ناك مفلا لعف ليقو « ةروكذملا

 ««هللا لوسردمحم هللا الإ هلإ ال» : لوق وهو ءهرهط دق نادبألا رهطم نأل مفلا لسغ بجي

 هلوقل ءاًسسجن ىمسي كلذ لقي مل اذإ رفاكلا نأ ىرت الأ «ناسللاو مفلاب ءاضعألا عيمج ةراهطو

 . (۲۸ةيآلا : ةبوتلا ةروس) (سجن نوك رشا اغإ $ : ىلاعت
 ؟حسملاب سأرلاو لسغلاب ةثالثلا ءاضعألا صيصخت يف مكحل ا ام :تلق نإف

 حسملاب صتخا اذلو «لسغلا هل نيبي ملف نابرقلا ةيضق يف ءيش هنم لصحي مل سأرلا :تلق

 انإ :ليقو «مغلا نم هباصأ ال هسأر ىلع هدي عضو هنأ انركذ امك كلذو «هيلإ ةفرتقملا ديلاب

 تاناويحلا رئاس نألف ناديلا امأو ءءاضعألا نسحأ هنألف هجولا امأ ةعبرألا ءاضعألا هذه تصتحخا

 «بيطلاو ثيبخلا نيب زيمت ال ىتح اهمفب ءايشألا اهذخأ لب « ةذخآ الو « ةشطاب ديأ اهل تسيل

 ةسوكنم ةقلخ تاناويحلا رثاس قلخو ةيوتسم ةقلخ مدآ نبا قلخ ىلاعت هللا نألف نالجرلا امأو

 «مالسإلا نيدب ةيزج لاو فيسلا هنع عفر دقف سأرلا امأو « عنص ال اًركش ءاضعألا هذه لسغب رمأف

 هذه ريهطتب مهرمأ برقلا لحمو ةاجانم ةالصلا تناك امل : ليقو «كلذ ىلع اركش حسملاب ىفتكاف

 ةرشابم نأل مارحلا نم اهب اوبكترا امل ةثالثلا ءاضعألا هذه لسغب رمأ امنإ : ليقو ةميمذلا ءاضعألا

 ريهطتلاب اًصضيأ صخ كلذكف ساوحلا عمجم هنألف سأرلا امأو ءءاضعألا هذهب الإ نوكت ال دبعلا

 هتفاظن ددجي نأ بجي ةمدخلا يف عرش اذإ دبعلا نإ ليقو «هرضي ابر لسغلا نأل حسملاب هيف يفتكاو

 بجوي رهاظلا فيظنت ذإ بلقلا ةفاظن اهب لصحتل اريثك فشكنت يتلا ءاضعألا ةيقنت اهرسيأو

 . اذه لثمل هبنتف « باتكلا لهأ نع تايليئارسإ نوكت نأ الإ مهللا دنتسم - هللا همحر - فلؤملا ركذ ال سيلو (۱)
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 (مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي # : ىلاعت هللا لاق

 .نطابلا فيظنت
 : ةدئاملا) :ش ((مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي :  ىلاعت هللا لاق) :م

 طابنتسا يف ًالصأ اهنوكل ةروكذملا ةيآلاب باتكلا حتتفاو « لوقلا لوقم «ةيركلا ةيآلا ١( ةيآلا

 لولدملا نع رخؤي نأ ليلدلا قح ناك نإو « باتكلا حاتتفا يف كربتلا لجأل وأ «بابلا اذه لئاسم

 لابقإ بلط هنأل « بلطلا عون وه يذلا ءادنلاب ةحتتفم يهو «يعدملا دقت ىوعدلا يف لصألا نأل

 بيرقلا اهب ىدانی دقو ءاًمكح وأ ةقيقح ديعبلل ءادن فرحب امإ وعدأ بانم بئان فرحب بطاخللا

 فورح رثكأ يهو « طسوتملا نيبو امهنيب ليقو « بيرقلاو ديعبلا نيب ةكرتشم يه : ليقو «اديكوت
 : فسوي) € اذه نع ضرعأ فسوي # : وحناهاوس فذحلادنع ردقي ال اذهلو ًالامعتسا ءادنلا

 هلوقو ايهب وأ اهب الإ بودنملا الو اهيأو اهتيأو ثاختسملا مسالاو هللا مسا ىداني الو . (۲۹ ةيآلا

 فرح «اي »نأ اوركذ ةغللا باحصأ نأل حصألا وه ديعبلاو بيرقلا نيب ةكرتشم « اي» نأ لاق نم

 . ديعبلاو بيرقلا هب ىداني

 لبح نم هيلإ برقأ نحنو # : ىلاعت هللا لاق «هللا اي يعادلا لوق يف لوقت ام :تلق نإف

 . ١( يالا : ق) 4ديرولا

 ةسمخل مسا «يأ»و . هملعل لوبقلا ناظم نع داعبتساو ءهسفنل هنم راصقتسااذه :تلق

 : ناعم

 :يناثلا ٠٠١(. ةيآلا : ءارسإإلا) (ىنسحلا ءامسألا هلف اوعدت ام ًايأ * وحن طرشلل : لوألا

 ٠١(. ٤ةيآلا : ةبوتلا) (اتامإ هذه هتداز مكيأ # : وحن . ماهفتسالا

 ريدقتلاو ٦٩( ةيآلا : رم) € دشأ مهيأ ةعيش لك نم نعزننل # : وحن الوصوم نوكي : كلاثلا

 . هيوبيس هيلع صن « دش وه يذلا نعزننل

 ءاجو لاجرلا ةفص يف لماك يأ: لجر يأ: لجر ديز : وحن « ةركنلل ةفص نوكي :عبارلا

 اذإ اونمآ نيذلا اهيأ ايل : ىلاعت هلوق هنمو لجرلا اهيأ اي وحن (لا) هيف امل ةلص نوكي : سماخلا

 اهتلص ردص فذح ةلوصوملا يه هذه ايأ نأ شفخألا معزو ١(. ةيآلا : ةدئاملا) 4 ةالصلا ىلإ متمق

 اذإ نيذلا مه نم اي :هلوق ىلعانهه ريدقتلا كلذكو ‹لجرلا وه نماي : ىنعملاو « دئاعلا وهو

 : هجوأ ةثالث ىلع لمعتست اهو . ةالصلا ىلإ متمق

 اهو رسكلاب ثنؤملل «اه»و حتفلاب« اه » ركذملل لوقت ذخ وحن لعفلا مسا نوكي نأ :لوألا
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 . ١۹( ةيآلا : ةقاحلا) € هيباتك اوءرقا مؤاه : یلاعت هللا لاق مؤاهو ناهو

 .اهمالغو اهبرض وحن ثنؤملل اريمض نوكي نأ :يناثلا

 :ةعبرأ ىلع لخدتف هيبنتلل نوكت نأ :ثلاثلا

 .اذهل وحن ةراشإلا :لوألا

 . ءالوأ متنأ وحن ةراشإ مساب هنع ربخملا عفر ريمض :يناثلا

 اهلصوو ةزمهلا عطقب هللا اهوحن فرحلا فذح دنع مسقلا يف ىلاعت هللا مسا :ثلاثلا

 .اهفذحو اهفلأ تابثإ عم امهالكو

 دوصقملا هنأ ىلع هيبنتلل ةبجاو اذه يف يهو « لجرلا اهيأ اي وحن ءادنلا يف «يأ »تعن :عبارلا
 نأل يذلا عمحل عوضوم لوصوم مسا نيذلاو « (اونمآ نيذلا اهيأ اي # : ىلاعت هلوق هنمو ءادنلاب
 نمف «هدرفم نم صخآ عمجلا نوكي الو « ملعلا يذب صتخت يذلاو «هريغو ملعلا يذل ماع نيذلا
 نأ امإ ولخي ال يذلاو قيقحت ريغ نم رداص يذلا عمج نيذلا نإ هحرش يف نيدلا ماوق لوق اذه
 موقلا اهيأ ايو ءاونمآ نيذلا سانلا اهيأ اي هريدقت اًقوذحم اهفوصوم نوكي وأ «يأل ةفص نوكي
 ةفرعمب سيل «يأ»و لمجلاب فراعملا ىلإ ةلصو تعضو تالوصوملا نأل كلذ وحنو ءاونمآ نيذلا
 . هل ةفص يذلا نوكي الف

 :تلق ؟موقلا وأ سانلا نم درفملا وه « يأ »ةفصو «يأل» ةفص يذلا نوكي فيك :تلق نإف
 ضارتعا طقس اذه نعف« هدحو لوصوملاالو « هدحو ردقملا ال «يأ» ةفص وه ةملك عومجلا
 ةفصاونمآ نيذلا» :هلوق يف يفسنلا نيدلا ظفاح خيشلا ىلع -هللا همحر- نيدلا ماوق خيشلا
 ةفصلا كلتل ةفص« اونمآ» مث سانلاوأ موقلا نم ردقملا وه يأ ةفص نأل كلذك سيل هنأل «يأل
 ءاًنايإ نمؤي نمأ نم نيبئاغلا ركذملا عمحل ضام لعف «اونمآ» هلوق ؛نيذلا» ةطساوب «يأل» ةردقملا
 عقت ملاهنأل بارعإلا نم اهل لحم الو لوصوملل ةلص تعضو لعافلاو لعفلا نم ةلمج يهو
 . طرشلا لعف يهو < درفملا عقوم

 يف سايقلا نأ ملعا مث ءءافلا تلخد كلذلف طرشلا باوج ( اولسغاف :  هلوقو
 اب ‹ كايإ اي : لاقيف هنع ربعي نأ اًبطاخم هنوكب ىدانملا قح نم نأل متنمآ لاقي نأ« اونمآ] : هلوق
 لابقإلا بلطل ءادنلا ناك ال نكل «هريمضب هنع ربعي نأ بطاخملا يف لاحلا ىضتقم ذإ «تنآ

 ريمضلاب هنع ربعف بئاغلا ةلزنم لزن اًبطاخم هنوك نع لهذ اذإ ىدانلا دوصقم اب دعب بطاخيل
 مهضعب بهذ متنمآو اونمآ : هلوقب فالتخالا ءاج امل و نايبلا قحل ىصقأ نوكيل بئاغلا وه يذلا
 نيدلا ظفاح خيشلا كلذ لاق نمو بطاخم متنمآو بئاغلل اونمآ نأل تافتلالا ليبق نم اذه نأ ىلإ
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 كلذ يف هبسنو « هحرش يف نيدلا ماوق خيشلا هيلع عنشو « «عفانملا حرش ىفصتسملا» يف يفسنلا

 ةبيغلاب مالكلا قح ناك اذإ اميف الإ نوكي ال تافتلالا نأل « كلذك رمألا سيل : لاقو طلغلا ىلإ

 . هاضتقا يذلا عضوملا يف الإ ةيآلا يف مالكلا عقي ملو سكعلاب وأ باطخلاب ركذو

 ‹قبس يذلا ريرقتلا نم كلذ مهفي دودرم هيلع طحلاو ‹حيحص يفسنلا مالكريدقت ىلع :تلق

 ‹«بيغ تالوصوملاو« نيذلا» ةلص« اونمآ» نأ ىلع ينبم انهه تافتلالا عنم نأ حيحصلا لب

 ينعأ اهلك ةلمجلا نكيو اًبتاغ الإ نوكي ال لوصوملا ىلإ ةلصلا نم اًعجار نوكي يذلا ريمضلاو

 ناکف «اباطخ هدعب ام نوکی نأ بجوف یدانم هنأل باطخل ا مکح يف ( اونمآ نیذلا اهیآ ای :  هلوق

 هنأل تافتلالا نم نوکی الف هرهاظ یضتقم یلع اجرخم «هلحم يف اًعقاو باطخل اب متمق : مهلوق

 بهذو . اهريغ نم وأ «ضعب ىلإ اهضعب ريمضلا ناك ءاوس ىرخأ ةخيص ىلإ ةخيص نم لاقتنا
 اغإ نيبئاخلا نأ الإ باطخلا مكح يف ( اونمآ نيذلا اهيأ اي # : هلوق نأ نم ركذ ام ىلع ءانب مهضعب

 متنمآ نود (اونمآ : لاقاغنإ : مهضعب لاقو <« عامجإلاب وأ ةلالدلاب باطخلا تحت نولخدي

 . م يبنلا رصع يف اوناك نمل صتخال متنمآ : لاق ولو  ةمايقلا موي ىلإ نمآ نم لك هتحت لخديل
 كلذ فرعي ال ىتش تارابتعال نوكي بتكلا رثكأ يف طرشلا فرحب لعفلا دييقت نأ ملعا مث

 ‹« نيأو ءامفيكو «ىتمو« ذإو ءامذإو «ءاذإو ءامأو« نإ يه يتلا طرشلا تاودأ ةفرعمب الإ

 الإ ملكتي ال «ةيانعلا» بحاصو « ولو« يأو ء امهمو ءامو « نمو ءامثيحو «ثيحو ءامنيأو
 يف طرشللف «اذإ»و« نإ» lai امهب ةظفل تارابتعا قلعت عم اهنارود ةرشكل «ول»و «ذإ» وأ« اذٳ» يف

 : طرشلا عوقوب مزجلا مدع «نإ» لصأ نكل« لبقتسملا نامزلا يف لعفلا قيلعتل : ينعي لابقتسالا

 ققحتم ريغ هنوکل امهنم لک زیوجتب لب« هعوقو الو ءاهطرش عوقوب لئاقلا مزج مدع : ينعي

 ينمركي نإ » وحنو « ناسنإ راط نإ ١ يف امك عوقو ال الإو «سمشلا تعلط نإ»- يف امك عوقولا
 طرشلا عوقوب لئاقلا مزج يأ . مزح« اذإ »لصأو ال مأ همركي هنأ لئاقلا ملعي مل اذإ « كمركأ

 اريدقت لب «سمشلا عولطك اًقيقحت اًيعطق سيل هئيجم نإف ىيحي ءاج اذإ كلوقك اًباطخو اًقيقحت
 ةيركلا ةيآلا يف اهركذ لوقنف اذه دهم اذإف . بيبحلا روزي بحملا نأ وهو ينظ وأ يباطخ رابتعاب

 رومألا نم ةالصلا ىلإ مايقلا ناك ال هنأ كلذو « اذإ نود نإب لسخلا ةيآ يف ركذو «نإ» نود «اذإب»

 رظتنم وأ نئاك رمآ ىلع لخدت يتلا «اذإب» اهركذ نمؤملا لاح ىلإ ةبسنلاب ةبلاخلا ءايشألاو ةمزالملا
 ةددرتملا ءايشألا نم يهو ءادج ةليلق ةالصلا ىلإ مايقلا ىلإ ةبسنلاب اهنإف ةبانحجلا فالخب ةلاحم ال
 .« نإب» تصحخ كلذلف ‹ ةضراعلا رومألاو دوجولا

 ؟نالف تام نإ : هلوق يف لوقت ام :تلق ناف
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 لعفلا ةدارإ انهه نأ ملعاو « كلذ حدقي الف هعوقو يف ال توملا تقو ةلاهجل هذه :تلق

 اولسغاف نوثدحم متنأو ةالصلا ىلإ مايقلا متدرأ اذإ€ ةالصلا ىلإ متمق اذإ : هلوق ىنعم نأل لعفلاب

 تدرأ اذإف : ريدقتلا (۹۸ ةيآلا : لحنلا) € هللاب ذعتساف نآرقلا تأرق اذإف * : ىلاعت هلوق يف امك

 ةدارإ نع ربعي نأ زاج مل : تلق نإف : -هللا همحر- يرشخمزلا لاق « هللاب ذعتساف نآرقلا ةءارق

 صولخو هيلإ هدصق يهو « هل هتدارإو هيلع لعافلا ةردقب دجوي لعفلا نأل : تلق . لعفلاب لعفلا

 يأ رصبي ال ىمعألاو «ريطي ال ناسنإلا مهلوق يف لعفلاب لعفلا ىلع ةردقلا نع ربع امكف هتيعاد

 ماقم ببسلملا ميقأف ةدارإلاو ةردقلا نع ببسم لعفلا نأل كلذو راصبإلاو ناريطلا ىلع ردقي ال

 مالكلا زاجيإالو امهنيب ةمءالملل بہسلا

 ؟ فذحلا رامضإ ىف ةمكحلا ام :تلق نإف

 «(نيقتملل ىده :  ىلاعت هلوق يف امك «ثدحلا ركذب ةراهطلا ةيآ حتتفي نأ ةيهارك :تلق

 حتفي نأ ةيهارك لالضلا دعب ىوقتلل نيرئاصلا نيلاضلل ىده لقي مل ثيح (۲ةيآ : ةرقبلا ةروس)

 . ةلالضلا ركذب نيوارهزلا لوأ

 نماهقاقتشاو ىكز نم ةاكزلاك ىلص نم ةلعف نزو ىلع ةالصلا 4 ةالصلا ىلإ # : هلوق

 ليقو ‹ دوجسلاو عوكرلا يف هيولص كرحي يلصملا نأل ناتيلإلا هيلع يذلا مظعلا وهو « ىلصلا
 ىشعألا لوق هنمو ءاعدلا ةالصلل لاقيو «يلاتلا ولص يلي هسأر نأل يلصملا قابسلا ليخ نم هلاتلل

 مسراو اهند ىلع يلصو اهند يف حيرلا اهلباقو

 . ةكربلاو ةمالسلاب اهل اعد : يأ

 . ةمولعملا ناكرألاو ةدوهعملا لاعفألا نع ةرابع يهف :عرشلا يف امأو

 ؟نيهجولا يف ىنعملا نوكي فيك :تلق نإف

 هجولا ىلعو ءاعرش ةربتعملا ءامسألا نم ةالصلا ةظفل نوكت : لوألا هجولا ىلع :تلق

 لعفلا يفو ءاعرش اهتدايز عم يوغللا ىنعملا دوجول اًعرش ةلوقنملا ءامسألا نم نوكت : يناثلا

 يتأت «ىلإ» ةملكو رخآ ءيش اهيلع ديز هنكلو « اًيقاب نوكي رييغتلا يفو « ىعارم يوغللا ىنعملا

 : ناعم ةينامثل

 ةيناكملاو .(۱۸۷ ةيآلا : ةرقبلا) € ليللا ىلإ مايصلا اوم # : وحن ءةينامزلا ةياخلل هنإ :لوألا

 ١(. ةيآلا : ءارسإلا) € ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم # : وحن
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 . ٠١( ةيآلا : نارمع لآ) 4 هللا ىلإ يراصنأ نم # : وحن « دعبلا :يناثلا

 وأ بجعت لعف نم اضغب وأ ابح دعقيامدعب اهرورجم ةيلعافل ةنيبملا يهو « نييبتلا : ثلاثلا

 ١۳(. ةيآلا : فسوي) 4 يلإ بحأ نجسلا بر * ليضفتلا مسا

 .(۹۷ ةيآلا : هط) 4 كهلإ ىلإ # : وحن « ماللا ىنعمب :عبارلا

 .(۹۷ يالا : ءاسنلا) € ةمايقلا موي ىلإ مكنعمجيل # : وحن يف ىنعمب :سماخلا

 : هلوقك ءادتبالا : سداسلا

 رمحأ نبا ىلإ يولي الف اهقوف روكلاب تيلاع دقو لوقت

 . يدنع يأ : ليبسلسلا قيحرلا نم لإ ىهتنا : وحن « دنع ىنعمب :عباسلا

 سالا نم ةدئفأ # : مهضعب ةءارقب الدتسم ءارفلا كلذ تبثأ « ةدئازلا يهو «ديكوتلا :نمالا
 . حتفلاب (۳۷ ةيآلا : ميهاربإ) € مهيلإ يوهت

 مسا ةالصلا نأل ءلفاونلاو ضورفلا نم تاولصلا رئاس لوانتي € ةالصلا ىلإ # :هلوقو
 ةيآلا رهاظب تلدتساو «تناك ةالص يأ « ةراهطلا ةالصلا طورش نم نوكي نأ ىضتقاف « سنجلا
 يف ديقي مل هنأل دساف وهو «مميتلا كلذكو «ةالصلا لوخد دعب الإ زوجي ال ءرضولا نأ ةفئاط
 يضر- ةريره يبأ ثيدح نم هريغو يئاسنلا هاور ام هانركذ ام ديؤيو « ةالصلا تقو لوخد صنلا

 برق اغناكف «ىلوألا ةعاسلا يف حارو ةبانجلا لسغ ةعمحللا موي لستغا نم» : لاق ةا يبنلا نأ - هنع هللا
 نمو ءاًتشبك برق امنأكف ةثلاشلا ةعاسلا يف حار نمو « ةرقب برق انأكف ةيناثلا ةعاسلا يف حار نمو «ةندب
 جرخ اذإف ءةضيب برق امأكف ةسماخلا ةعاسلا يف حار نمو «ةجاجد برق اغأكف ةعبارلا ةعاسلا يف حار
 لوخد لبق ةالصلل ءوضولا زاوج ىلع يلج صن اذهف « "ركذلا نوعمتسي ةكئاللا ترضح مامإلا

 ناك نيرمألا يأو هدعب وأ تقولا لبق جرخي نأ نم ةرورض دبال ةعمجلا موي مامإلا نأل اهب تقولا
 . كش الب ةعمجلا تقو لبق ناك راهنلا لوأ نم حبرلا اذه رهظي

 نكي ملاذإ عضوملا ىلع ءاملا رارمإل مسا وهو لسغلا باجيإ يضتقي  اولسغاف :هلوق
 عضوملا كلذ هيلع سيلو «هماقم موقيام وأ ءاملا رارمإب اهتلازإ اهلسخف تناك نإف «ةساجن كانه
 دقو -هللا همحر -يزارلا ركب وبأ لاقو ‹عضوملا ىلع يرجي ىتح ءاملا رارمإ هيلع اغإو «هدیب

 ملالإو هب عضوملا كلذو ءاملا رارمإ هيلع: سنأ نب كلام لاقف «هجوأ ةثالث ىلع كلذ يف تفلتخا

 دقف «ريصقت هيف طقف ظفللا اذهب يئاسنلل هوزعو -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم « هيلع قفتم : حيحص (1)

 . ۱۹١( /۳) يقيقحتب « ةيارلا بصن» عجار « نيتذاش امهنكل ٠ نيتظفل هيف ىئاسنللو «نامامإإلا هجرخ
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 ىور . هب هكلد هيلع سيلو هيلع ءاملا ءارجإ هيلع :ءاهقفلا ةماعو انباحصأ لاقو « ًالساغ نكي

 : لسغلا «ةفحتلا »يفو «هأزجأ كلدلاب حسي امك ءاملاب عضوملا حسم نإ هنأ فسوي يبأ نع ماشه

 يفو «هب لسغلا يزارلا رسف ا حسملا رسف دقف «هيلع هرارمإ :حسملاو «عضوملا ىلع ءاملا لييست

 يبأ نعو < ةياورلا رهاظ يف زوجي ال هب نهدتلاك هتلاسإ ريغ نم ءاملا لمعتسا ول :عئادبلا»

 وأ ناترطق رطق ولو «زوجي ال ءيش هنم رطقي ملو « جلثلاب أضوت ول اذه ىلعو زوجي هنأ فسوي
 وضعلا نم لاس نإ فسوي يبأ نع يور ام ليوأت :« ةريخذلا» يفو « ةلاسإلا دوجول زاج ثالث

 نأ ةلوسخملا ءاضعألا يف لسفغلا ةفص ةديرب نبال «ماكحألا» يفو كرادتي ملو ‹ ناترطق وأ ةرطق

 ضعب لاقو «زوجي نهدلا حسمك ءاضعألا حسم اذإ : فسوي وبأ لاقو «ةلب ءاملاب وضعلا لبي

 ‹ فسوي وبأ هلاق ام فالخ ىلع ءاملعلا ةعامجو « ءاملاب مههوجو نومطلي مهاندهع ام : نيعباتلا

 .ةتبلا ًالسغ برعلا هيمست ال اهب لاق يتلا ةئيهلا كلت نأل

 نبا لاقو ءهجوألا يهو « هوجولا يف ءارفلا ىكحو « هجو عمج 4 مكهوجو % :هلوق
 يهو ةهجاوملا نم ذوخأم ةغللا يف هجولاو« تمضنا اذإ « واولا يف اريثك كلذ نولعفيو ةنيكسلا

 نايمسيو كنحلا امظع امهو نييحللا ىهتتم ىلإ ةهبجلا حطس أدتبم نم لوطلا يف هدحو «ةلباقما
 : عطقألاو يزارلا ركب وبأ لاقو ءنذألا ىلإ نذألا نمو « ىلفسلا نانسألا تبانم امهيلعو ةرثكتلا

 نع يخركلا نسحلا وبأ كلذ ىكح « نذألا ةمحش ىلإ نقذلا لفسأ ىلإ رعشلا صاصق نم هدح

 : يعدربلا ديعس يبأ

 اذإ مسالا رهاظ يضتقي كلذلو «ىنعملا اذه يف ءاهقفلا نيب اًفالخ ملعي الو : يزارلا لاقو

 وه هديدحت نم انركذ يذلا اذهو هب لباقيو « ءيشلا ههجاوي هنألو ‹ هروهظل ًاهجو ىمسي اغنإ ناك

 «ىنعملا اذهل هجولا نم نانذألا نوكت نأ يغبنيف : ليق نإف هريغ نم هلباقيو ناسنإلا ههجاوي يذلا

 «عئادبلا »يفو ءاهوحنو رازإللاو ةوسنلقلاو ةمامعلاب نارتسي نينذألا نأل كلذ بجي ال : هل ليق

 اذه :لاقو « باتكلا يف هركذ امك لوصولا ةياور ريغ يف ركذو ةياورلا رهاظ يف هجولا ركذي مل
 براشلاو ةيحللاو نيبجاحلا رعش لوصأو مفلاو فنألاو نينيعلا لخاد جرختسم حيحص ثيدح

 لاق هبو «طقسي ال : يخلبلا هللا ديبع وبأ لاقو «هجولا نم هجورخب ثيغاربلا مدو بابذلا مينذو

 يف لاقو ءالوق يعفارلا ىكحو «اًقلطم هيوهار نب قاحسإو روث وبأو ينزملاو ديدجلا يف يعفاشلا

 لبقي ال محش هنأل جرح اهيلإ ءاملا لاصيإ يف امك « هجولا لسغ يف لخاد ريغ نيعلا «طوسبملا»

 هللا يضر- رمع نباو سابع نباك هرمع رخآ يف هرصب فك هيف ةباحصلا نم فلكت نمو «ءاملا

aa 

 هجولا لسغ يف هينيع ضمغ نم نأ ميهاربإ نب دمحأ نع يجورسلل «ةيانعلا» باتك يفو
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 فلكت اهضمر عمتجاو ءاملا تضمرف هنيع تدمر نم : ليقو «ءوضولا هئزجي ال اديدش اًسضمغ
 دحتا ام ىلإ سأرلا رعش تبانم نم هجولا «ينغملا» يفو« ةبختنملا» يف اذك «قامآلا ىلإ ءالا لاصيإ

 نع هرعش عزني علصأ ناك ول لب هسفنب دحاو لك ربتعي الو نينذألا لوصأ ىلإ نقذلاو نييحللا نم

 لسغ هيلع بجي هجولا ىلإ هرعش لزني يذلا عازتنالاو «بلاخلا يف رعشلا تبانم ىلإ هسأر مدقم
 هدحف اًضرعو ًالوط دح هجولل :ةديرب نبال ماكحألا» يفو «بلاغلا دح نم لزني يذلا رعشلا

 ‹«عرقألاو «ىمعألا نم زارتحاداتعملا :انلوقو « نقذلا ىلإ داتعملا رعشلا تبانم نم ًالوط

 نم :ليقو «نذألا ىلإ نذألا نم : ليقف :لاوقأ ةعبرأ ىلع اًضرع هدح يف بهاذملا تفلتخاو

 نإ : عبارلا لوقلاو ءدرمألا قح يف نذألا ىلإ نذألا نمو ٠ يحتلملا قح يف «راذعلا ىلإ راذعلا

 . ىهتنا « ةنس نذألاو غدصلا نيب يذلا ضايبلا لسغ

 هجولا رئاسك رثكألا يف يطخت الو «لباقملا ةهجاوم اهنأل هجولا نم نوكي نأ لمحي ةيحللاو

 هترشب نم كهجاو ام هجولا نأل هجولا نم نوكت ال نأ لمتحيو « اهلسغ بوجو كلذ يضتقيف
 ةيحللا لسغ ىفاوفلتخا كلذلف ءهنود ةرهاظ ةرشبلا تناك ام اذه هيلع تبانلا رعشلا نود

 نا 2 ل هجر لا د وما او ا نر ن کا ع اکر ی
 ريغ امه ذإ هنم مفلاو فنألا لخاد سيل ذإ ةيآلاب امهب لاق نمل نيبجاو ريغ قاشنتسالاو ةضمضلملا

 . زئاج ريغ وهو « باتكلا ىلع داز دقف امهباجيإب لاق نمف «امهلباق نمل نيهجاوم

 مل وأ ةينلا هتنراق ءاوس لسخلا دوجوب ةالصلا زاوج يضتقي 4 مكهوجو اولسغاف : هلوقو

 سيلو ‹ عضوملا ىلع ءاملا رارمإ يهو ةغللا يف ىنعملا موهفم يعرش مسا لسخغلا نأل كلذو « هنراقت

 نإ هعضوم يف هيف مالكلا ديزم ءيجيسو صنلا ىلع داز دقف ةينلا هيف طرش نمف « ةينلا نع ةرابع

 . ىلاعت هللا ءاش

 ‹ نيديلا لسغ ةيضرف ىلع لدي رمألاو « مكيديأ اولسغاو يأ  قفارملا ىلإ مكيديأو # : هلوق

 ىلع عمجيو عمجلا اذه ىلع لديو «نيعلا نوكسب لعف نزو ىلع يدي اهلصأو دي عمج يديألاو

 نوكسلاب امهادحإ تقبسو ءايلاو واولا تعمتجا «سولف نزو ىلع يودي هلصأو ءاًضيأ يدي
 نب دنج لاق « دايأ ىلع رعشلا ىف يديألا تعمج دقو ءايلا ىف ءايلا تمغدأو ءاي واولا تلدبأو

 ۰ ۰ : تملا

 لزغ دايأب عاجش نطق لخبألا ناميحفلاب هنأك

 عم لصألا نم ءايلا فذحب ديأ برعلا ضعب ةغلو ‹ عواكأو « عوكأ لثم عمجلا عمج وهو

 هذه ىلع ىنثيو ىحر لثم يدي :لوقي مهضعبو ءدتهملا يدتهملا يف نولوقيامك «ماللاو فلأل
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 اذه ىلع عقي مسا ديلا مث «يوحر لاقيامك يودي : هبنتلا يف لاقيو «نايحر لثم نايدي ةغللا
 -هنع هللا يضر- ارامع نأ كلذ ىلع ليلدلاو « بكنملا ىلإ عباصألا فرط نم يهو «وضمعلا
 هلوق مومعب كلذ ناكو « «بكانملا ىلإ ةا هللا لوسر عم انمميت » :لاقو بكنملا ىلإ مميت
 ةغللا لهأ نم ناك وه لب ةغللا ةهج نم هيلع ركني ملو (هنم مكيديأو مكهوجوب اوحسماف # : یلاعت

 ناك اذإف« بكنملا ىلإ لوانتي مسالا نأ كلذب تبشف بكنملا ىلإ وضعلل مسالا نأ هدنع ناكف

 ءاهئارو ام طاقسإل اهركذ نأل ةياغ قفرملا لعجف ديدحتلا ركذ مث كلذ يضتقي قالطإلا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم يف هيف مالكلا ءيجيسو

 ىلع ةدئازلا فكلاو ةدئازلا عباصألا نم نيديلا ىلع اًبكرم ناك ام لسغ بجي هنأ ملعا مث
 : «ينغملا »يفو هقوف ام ال ضرفلا لحم يذاحي ام لسغ دضعلا ىلع قلخ نإو انركذ يذلا ريسفتلا

 تناك نإو «ةيلصألا عم اهلسغ هيلع بجو ضرفلا لحم يف ةدئاز دي وأ ةدئاز عبصأ هل قلخ نإو

 لوق اذه «ةريصق وأ ةليوط تناك ءاوس اهلسغ بجي مل بكنملاو دضعلاك ضرفلا لحم ريغ يف
 ءاهنم هيذاحي ام لسغ ضرفلا لحم يذاحي اهضعب ناك نإ : يضاقلا لاقو « ليقع نباو دماح نبا
 . حصأ لوألاو

 ضرفلا لحم ريغ يف ةدلج تقلعت نإو .انركذ امك كلذ يف يعفاشلا باحصأ فلتخاو
 عبصإلا تهبشأف ‹ ضرفلا لحم يف اهلصأ نأل اهلسغ بجو ضرفلا لحم يف تلدت ىتح
 يف تقلعت نإو «فالخ الب ةليوط وأ تناك ةريصق اهلسغ ضرفلا لحم يف تقلعت نإو ء ةدئازلا
 لحم نم بجيام لسغو اهنطابو اهرهاظ نم ضرفلا لحم يذاحي ام لسغ بجي نيلحملا دحأ
 ‹ ةيلصألا يه ةلماكلاف ةصقان امهادحإ نيبكنملا ىلع نادي هل قلخ ول :«ةيلحلا»يفو ٠ ضرفلا

 نمو« يعفاشلاو اندنع هلسغ بجو ضرفلا لحم اهنم ىذاح نإف «ةدئاز تقلخ ةصقانلاو

 نم دجي ملو «ىرسيلا هدي تلش نمو «ةياغلا» يفو < لاحب اهلسغ بجي ال لاق نم هباحصأ

 هادي تلش نإو «هنيميب يجنتسي كلذ دجو نإو هنيميب يجنتسب ال ايراج ءاملاو ءاملا هيلع بصي

 . ةالصلا عدي الو طئاحلاب ههجوو ضرألاب هيدي حسم

 نب هللا ديبع نيب عاطقنالل تفسيعض هلصأو ظفللا اذه نود )١/ ٠١٠١( « ةيارلا بصن» يف وهو : ادج بيرغ (۱)

 . سابع نبا امهنيب - يذمرتلا ادع ام- نتسلا باحصأ هاورو رامع نع ةبتع نب هللا دبع

 . «هعاطقنا»ب ةعرز وبأو متاح وبأ مزجو

 هيلع هملعف «بنجأ هنأ رخآلا يف ىكح امك ةي يبنلا نود مهلعف هيف ىكح اغنإ ١ : هلوق مرثألا نع يعليزلا لقنو
 .ها « مالسلا

 . ديدش مهو وي لوسرلل فلؤملا ركذو :تلق
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 نم نيلجرلاو نيقفرملا نم نيديلا عوطقم نأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو

 يبأ لوق وهو «كلذ ريغ هئزجي الو ءاملاب نيبعكلاو نيقفرملا فارطأ حسيو ههجو ءىضوي نيبعكلا
 . فس وي

 . هيلع ضرف ال قفرملا نم هدي تعطق ول : «ةياردلا» يفو

 نم تعطق نإو « ضرفلا لحم نم يقب ام لسغ قفرملا نود نم تحطق نإو :«ينغملا» يفو

 ‹ هلحم مدعل لسخلا طقس نيقفرملا قوف نم ناك نإو دضعلا فزط وه يذلا مظعلا لسغ قفرملا

 هؤضوي نم دجي مل نإو «هيلع رداق هنأل كلذ همزل ًاعربتم هؤضوي نم دجوف نيديلا عطقأ ناك نإو

 ول امك همزلي ال نأ لمتحي : ليقع نبا لاقو « ءاملا ءارش همزلي امك اًضيأ همزل هيلع ردقي رجأب الإ

 رجأي نم ىلع ردقي مل وأ رجألا نع زجع نإو هيلع دمتعي نم راجئتسا همزلي مل مايقلا نع زجع

 همزل هؤضوي نم دجوي ملو همميب نم دجو نإو «بارتلاو ءاملا مداعك هلاح بسح ىلع ىلص
 بجي : فاكسإلا لاق « ركب طوسبم» يفو ءاًقالخ هيف ملعأ ملو يعفاشلا بهذم اذهو مميتلا

 بجي :ءافصلا لاقو «هنم هدلوتل نردلا نود رافظألا ىف نيطلاو نيجعلا تحت ام ىلإ ءاملا لاصيإ

 . الف الإو ءرفظلا لاط نإ هتحت ىلإ ءاملا لاصيإ

 لاصيإ عنمت ةموسر يرصملا رافظأ يف نأل يورقلا ال يرصملا قح يف بجي :«لزاونلا» يفو

 لوصو عنمي فاج غوصمم زبخ وأ بالخ ناك ولو عنعت ال نيط يورقلا رافظأ يفو ءهتحت ام ىلإ ءامل ا
 رافظألا عساو ناك اذإ : «رغصألا عماجلا» يفو زاج :ثوغربلاو بابذلا مينذ يفو . هزجي مل ءاملا

 عاطتسي ال ذإ يندملاو يورقلا يف زاج امن إو « زاج يختلا عنصت ةرملا وأ نيجع وأ نيط اهيفو
 ءاروام ىواتف» يفو «ىوتفلا هيلعو حيحص اذهو : يسوبدلا لاق «جرحب الإ هنم عانتمالا

 ولو « هزجي مل سباي نيط هرفظ لصأب قصل وأ ةربإ سأر ردق لسخلا عضوم نم يقب ول :رهنلا
 . زاج ءانح وأ ةرمحب هدي خطلت

 ال : ليقع نبا لاقف هتحت ام ىلإ ءاملا لوصو عني خسو هرافظأ تحت ناك اذإ :«ينغملا» يفو

 نبال «ماكحألا» يفو ‹ ةداع ريسي اذه نأل كلذ همزلي ال نأ لمتحيو ‹هلیزی یتح هتراهط حصت

 اًقالطإو اًسح نيديلا نم اهنأل اهلسغ بجي له : ءاملعلا فلتخا دقف رافظألا تلاط اذإ : ةزيزب

 لسغ ءاملعلا ضعب بجوي ملو «داتعملا ىلع دئازلا لسغ بجوي نم ءاملعلا نمو « اًمكحو

 . تلاط اذإ رافظألا

 قيضلا يفو ءاًعساو ناك اذإ «هعضوم يف هكيرحتو «متاخلا عزن بجي ال :(ىبتجملا» يفو
 . كيرحتلاو عزنلا طارتشا : ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو . خياشملا فالتخا

1٥1 



Gaon sa anatase teauaniemusdosa sanan ons ne neee TeDouROnpme serene 

 . تاخ كرح أضوت اذإ ناك يبنلا نأ ينطقرادلا ىور :تلق نإف

 ةزيزب نبال «ماكحألا» يفو ‹« نافيعض هوبأو وه هللا دبع نب دمحم نب رمعم هدنس يف :تلق

 ‹«لسغلاو ءوضولا يف هكرحي :ليقف «هيف ءاملعلا فلتخا لسغلاو ءوضولا يف متاخلا كيرحت

 «هكرحي ال اًعساو ناک نإو «هکرح اًقيض ناک نإ :لیقو ءاًقلطم هكرحيال : ليقو «مميتلاو

 .هليزيو لسغلاو ءوضولا يف هكرحي : ليقو

 هيف ؟ال مأ ايغملا تحت ةياغلا لخدت لهو « ةياغ قفرملا نأ ىلع لدي قفارملا ىلإ : هلوق

 ىلعو «ءافلا حتفو ميملا رسكب قفرم عمج وهو «ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع هركذن فالخ
 « بلخملاك « ةلآلا مسا نزو ىلع لوألا : تلق .دضعلاو دعاسلا فرط عمتجم وهو « سكعلا
 ناكم مسا وأ « اردصم نوكت نأ ىلع ءافلاو ميملا حتف هيف زوجيف «ناكملا مسا نزو ىلع يناثلاو
 . لصألا ىلع

 هيف فالخلا ركذ ءيجيسو سأرلا حسم ةيضرف ىلع لدي اذه ( مكسوؤرب اوحسماو# : هلوق
 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 «هسأرب حسم : يرهوجلا لاق « حتفي حتف باب نم اًححسم حسي حسم نم رمأ € اوحسماو

 فيسلاب هحسمو اهعماج : يأ ةأرملا حسمو ءاهعرذ يأ ةحاسم ضرألا حسمو ٠ ضرألاب حسيو
 يذلا وهو حصألا يف احسم رسكلاب لجرلا حسمو «تراس : يأ اهماون لبإلا تحسمو هعطق يأ
 ء اًضيأ اهحتفبو ةدحوملا ءابلا نوكسو ءارلا حتفب ةلبرلا : تلق «ىرخألا ىلإ هيلبر ىدحإ بيصي
 « ةباصإلا عرشلا يف حسملاو «تالبر عمجلاو حصفأ حتفلا : يعمصألا لاقو «ذخفلا نطاب وه

 عمج وهو « سأر عمج سوؤرلاو «ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع لسخلا ىنعجب ءيجي دقو
 . سؤرأ ةلقلا عمجو «ةرثك

 نسحملا هبأرق : عفرلا : تاءارق ثالث هيف ١( ةيآلا : ةدئاملا) € نيبعكلا ىلإ مكلجرأو #

 نب ديلولا هنع ىورو « عفان هبأرقو نيبعكلا ىلإ ةحوسمم وأ ةلوسخم مكلجرأو هريدقت « يرصبلا

 «دوعسم نباو « سابع نباو « يلع هب أرق بصنلاو . اًضيأ شمعألا ةءارق يهو « ملسم
 ةزمح نب يلعو ‹ مصاع نع: ضفخلاو ‹ يئاسکلاو . رماع نباو كاحضلاو ‹میهاربإو

 . ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاق . عفار يبأ نب رمعم ىلع هرادم : فيعض (۱)

 يف دامتعالاف» :لاقو يراخبلا لوق لقنو ‹ ٥۷( /۱) يقهيبلاو « (۸۳ )١/ ينطقرادلاو « )٤٤4٩( ةجام نبا هاور

 .ها (هريغو - هنع هللا يضر -يلع نع رثألا « بابلا اذه

 . فيرحت ورمع «ركفلا» ةعبط يف عقو : تلق
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 أرق رجلاو «يعفاشلا سيردإ نب دمحمو ركب يبأ نع صفحو شمعألا ةءارق يهو يرهزألا لاقو

 ‹ سنویآرقو : يبرغملا نب ركب وبأ ظفاحلا لاقو «ريثك نباو ةزمحو ةمركع ةياور يف سابع نبا هب

 يف مكحلاف ضراعت امهنيبو بصنلاو « رجلا ةءارق روهشملاو « ضفخلاب رفعج وبأو « ةمقلعو

 مل نإو ءاًقلطم لمعي امهب لمعلا نكمأ نإ هنأ وهو نيتيآلا ضراعت يف مكحلاك نبتءارقلا ضراعت

 ةلاح يف دحاو وضع يف حسملاو لسغلا نيب عمجلا نكي ال انههو «نكمملا ردقلاب امهب لمعي نكي

 حسملا نمضتي لسغلا نأل حسملا راركت ىلإ يدؤي هنألو «فلسلا نم دحأ هب لقي مل هنأل ةدحاو

 ام ىلع بصنلا ةءارق لمحيف « نيتلاح يف لمعيف «هلمتحي الو «راركتلا يضتقي ال قلطملا رمألاو
 نب اة و نا درر اتا ام ع لغ لتر وجدا ةا اکا

 نمل ةضراعم ضفخل اب (مكلجرأو رق نم ةءارق نإ لاقي دقو «نكمملا ردقلاب امهب ًالمعو نيتءارقلا

 لحلملا ةبوصنم اهنآ ىلع رجلا ةءارق لمحن نحن : ليق نإف ةضراعملا دوجول نذإ ةجاح الف اهبصن
 امهيف ظفللا فلتخا نإو « بصنلا امهانعم نوكي لب ضراعت امهنيب نكي مل كلذ ىلع هانلمح اذإف

 ىلع فطعلا زاوج ىلع ليلدلاو ٠ فالتخالاو «ضراعتلا ىلع لمحلا زجي مل عمحلا نكمأ ىتمو

 : رعاشلا لاقو ١( ةيآلا : ءاسنلا) € ماحرألاو هب نولءاست يذلا هللا اوقتاو# : ىلاعت هلوق لحما

 دغ وأ مويلا انيقالت ام اذإ رماع نب ورمع نامثع يح الآ

 عامجإو ةنسلا فالح لحلملا ىلع فطعلا نأب باجيو « لحملا ىلع« ادغ» بصنف

 : هيفو «ملسم هجرخأ يذلا ةنييع نب ورمع ثيدحف : ةنسلا امأ . - مهنع هللا يضر-ةباحصلا

 . ثيدحلا « “'«نيبعكلا ىلإ هيمدق لسغي مثال

 أرقي نسحلاو موي امنيب : لاق يملسلا نمحرلا دبع يبأ نع مصاع ىور ام وهف عامجإلا امأو
 هيلع حتفف مكلجرأو أرقي اًئراق عمسف هيزاحي يلع ىلإ ادعاق سلجو -هنع هللا يضر- يلع ىلع

 مدقت نآرقلا يف مكلجرأ اولسغاو مكهوجو اولسغاف : وه اإ هرجزو يلع لاقف ضفخلاب نسحل ا
 نب نمحرلادبعو «نسحلا نب دمحمو « نسحلاو «دهاجمو ةورع نع كلذكو .هريخأتو ميظعتلل

 بوقعيو «ءاطعو« يقهيبلا داز« ناليغ نب ورمع نب نمحرلا دبعو « كاحضلاو « جرعألا

 هنأ «هيلامأ» يف بجاحلا نبا ركذو . سابع نب ركب يبأو ٠ يميمتلا ديز نب ميهاربإو ٠ يمرضحلا

 حسملا ظفل هيلع قلطأ نكلو « لسخلاو لجرلا قح يف حسم اب دارملا : ليقو فانئتسالا ىلع بصن

 ركذاغغنإ :ليقو « ٤١( ةيآلا : ىروشلا ةروس) (اهلغم ةئيس ةئيس ءازج # : ىلاعت هلوقك ةلكاشملل

 حوسمملا ىلع فطعف بصلاب ءاملا فارسإ ةنظم ءاضعألا رئاس نيب نم لجرألا نأل حسملا ظفلب

 )١( ءوضولا ةفص يف هجيرخت يتأي : حيحص .
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 ىلإ ليقف ةياغلاب ءيجو حسمتلا ال بصلا يف راصتقالا دوجو ىلع هيبنتلل ةلوسخم تناك نإو
 . ةياغ هل فرعت مل حسملاذإ ةحوسم اهنأ اهبسحي ناظ نظل ةطامإ نيبعكلا

 يف اهكراشيف (مكهوجو™ ىلع اًفوطعم نوكي نأ امهدحأ : ناهجو هل بصنلا نأ ملعا مث

 سأرلا حسم نع امهلسغ ريخأت بوجول نيلوسغما دعب حسملا نع رخأ اغإو «لسغلا وهو اهمكح
 الي اولسغاو# وهو ءاردقم هلماع نوكي نأ : يناثلا هجولاو «نيرخآ دنع ةباجتسالا مودق دنع
 برشلا مدقتي مل نإو « تبرشو : يأ نبللاو زبخلا تلكأ : لوقت امك# مكهوجو# ىلع فطعلاب

 ءاهتيقس يأ ادراب ءامو اتبت اهتفلع : هلوق هنمو رامضإلاب ىلوآ ناکف رکذ لسخلل مدقت انههو «ركذب
 نابلا تبوشت :لاقو « احمر ًالماحو يأ« اًحمرو اًفيس ادلقم اغولا يف كجوز تيأرو :لاقو

 ج ر او طا ا ر

 فاخأ ينإو : ىلاعت هلوقك ةبوصنم تناك نإو مكسوؤر ةرواجم اهنآ ىلع ترج اهنآ :لوألا

 «باذعلل ةفص ناك نإو« ميلأ رج ىلع ۸٤(« ةيآلا :دوه ةروس ) 4 ميلأ موي باذصع مكيلع

 نیبرخ بض ارحج :تلق ناف . اعوفرم ناک نإو « «برخ» رجی برخ بض رحج اذه : مهلوقکو
 لثم رخآلا نوكي نأ طرتشاو عمجلا يف هزاجأو ةينثتلا يف ليلخلا هزجي مل ةبرخ بابض ةرحجو
 . لكلا يف هيوبيس هزاجأو لوألا

 فارسإإل ةنظم تناكف اهيلع ءاملا بصب لسغت اهنأل « سوؤرلا ىلع فطع اهنأ :يناثلا باوجلا
 ةياغلاب ءيجف اهيلع ءاملا بص يف راصتقالا بوجو ىلع هبنيل نكلو حسمتلا ال هنع يفنم ا ءامل ا

 بحاص هلاق٬ حوسمملا يف ةياغ ال هنأل هيلع فوطعملا مكحل فلاخم اهمكح نأ ملعيل
 . «فاشكلا»

 دنع لسغلا ىلع بصنلاو «فخلا سبل ةلاأسم ىلع لومحم هنأ : ثلاشلا باوحجملاو

A ]ليقف «هيفخ ىلع حسمو ًاضوت مث لاب هللا دبع نب ريرج نأ ثراحلا نب مامه یور «[  

 ثيدح مهبجعي ناکو « هلعفي ب هللا لوسر تیأر دقو ينعنيي امو :لاق ءاذه لعفت تنأ :هل

 نسح ثيدح :يذمرتلا لاق « ةدئاملا لوزن دعب ناك همالسإ نأل -هنع هللا يضر- ريرج
(۱) 

 نإف ‹ هوركذام يوري صناذهو « ريرج ثيدح ةحص ىلع سانلا قفتا : يبرعلا نبا لاقو

 ةدئاملا نأو ناضمر رهش يف رشع ةنس يف ملسأ اريرج نأ يدقاولا رمع نب دمحم ىور : ليق

 انإو .بذكلاب يمر فيعض يدقاولا نأل تبثي ال اذه : ليق ةفرع موي ةجحلا يذ رهش يف تلزن

 )١( اًبيرق هجيرخت يتأي : حيحص .

1o4 



E 

 .(۳ ةيآلا : ةدئاملا) € مكنيد مكل تلمكأ مويلا # : ةفرع موي تلزن

 اذإ «هفارطأ ىلع حسم : لاقي «فيفخلا لسغلا ىنعمب لمعتسي حسملا نأ :عبارلا باوجلا

 لاق سابع نبا نع ركذ امو .رظن هيفو «يسرافلا يلع وبأو « ةبيتق نباو «ديز وبأ هلاق ءًأضوت
 «بصنلاب € مگّلجرأو : ارقي ناك هنآ هنع تباثلا حيحصلاو ‹فيعض هدانسإ : ريرج نب دمحم

 ‹ امهریغو« يقهيبلاو « مالس نب مساقلا مهنم هنع ظافحلا هاور اذكه« لوعفملا ىلع فطع لوقيو

 . لك هللا لوسر تيأر اذه : لاقو هيلجر لسغو ًاضوت هنأ هنع يراخبلا حيحص يف تبثو
 هنأل عونممف لحما ىلع بصنلاب ٠١( ةيآلا : ًابس) € ريطلاو هعم يبوأ لابج اي : یلاعت هلوق امأو

 نع كلذ لقن «سبللا مدع دنع كلذ لثم زوجي اغإف لحملا ىلع فطعلا ملس ولو «هعم لوعفم

 امنإو ءهيف طلغ هيوبيس نأ دقعلا يف ركذ هنإف ملسم ريغف تيبلا امأو « زوجي الف سبل انههو هيوبيس
 لاتحيو تيبلا اذه بصني نأ ىلإ ًارطضم ناكف ةرورجم اهلك ةديصقلاو ضفخلاب رعاشلا هلاق

 : لاق ةفيعض ةليحب

 ديدحملاالو ليذحلابانسلف حجناف رشباننأ يراخم

 ديصحنموأ مئاق نم لهف انرمتاولعجو انضرأ متلكأ

 دولخ نم كلالوانلسيلو انكلهاذإدولخلا يف عمطتأ

 رجلاو بصنلا نيتءارقلا نإ :تلق نإف .دعب هيفو ةبوصنمو ةرورجم ناتديصق امه :ليقو
 ةلمتحم نيتءارقلا نم ةدحاو لك نأ ةغللا لهأ فلتخي الو ةي هللا لوسر نع اّيقلت ةمئآلا امهلقن

 نم لوقلا ولخي ال :تلق .لوسغملا ىلع امهفطعل لسخلل ةلمتحمو سأرلا ىلع امهفطعل حسملل
 وأ لسخي وأ حسي نأ هيلع نوكيف «ناعومجم اًعيمج امه دارملا نإ : لاقي نأ امإ : ةثالث ناعم دحأ

 وأ« ضورفملا وه هلعفيام نوكيو ءاش امهيأ ءىضوتملا لعفي رييختلا هجو ىلع امهدحأ نوكي

 ءهفالخ ىلع عيمجلا قافتال لوألا ىلإ ليبس الف ‹ رييختلا هجو ىلع ال هنيعب امهدحأ دارملا نوكي

 مث «ثلاثلا هجولا نيعتف ءهيلع ةلالد الو رييختلا ركذ ةيآلا يف سيل ذإ يناثلا ىلإ ليبس ال اذكو

 قافتا حسملا نود لسخلا دارملا نأ ىلع ليلدلاف « امهنم دارملا ىلع ليلدلا بلط ىلإ كلذ يف جاتحي
 نأ نيبتف « حسملا كرت ىلع مولم ريغ هنآو ءدارملاب ىتأو < هضرف ىدأ دقف لسغ اذإ هنآ ىلع عيمجل ا
 نع نايبلا نم هيف درو اميف نايبلا ىلإ رصتقملا لمجملا مكح يف راص وهف اًضيأو ءلسغلا دارملا
 : العفو ًالوق لسخلاب هنع نايبلا درو دقو «ىلاعت هللا دارم هنأ انملع «لوق وأ لعف نم ةَ لوسرلا

 . ءوضولا ةفص يف بيرق هجيرخت يتأي : حيحص (1)
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 يف هيلجر لسغ مالسلا هيلع هنأ ةرتاوتملا صوصنلاو ضيفتسملا لقنلاب تبث ام وهف ًالعف امأ
 نب هللا دبعو «ةشئاعو «ةريره وبأو ءرباج هاور امف : لوق امأو « هيف ةمألا فلتخت ملو ءوضولا

 نب رباج ثيدح امأ .-مهنع هللا يضر- "يديبزلا ءزج نب ثراحملا نب هللا دبعو ء«ورمع
 نع صوحألا وبأ انثدح :لاقو « «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ ام - هنع هللا يضر - هللا دبع

 ليو» : لوقيةاي هللا لوسر تعمس : لاق هللا دبع نب رباج نع بيرك يبأ نب ديعس نع قاحسإ
 مل ةعمل لجر مدق يف ةي هللا لوسر ىأر : هظفلو يواحطلا هجرخأو « «رانلا نم بيقارعلل
 . “ةبيش يبأ نبا قيرط نم ةجام نبا هجرخأو . ؛رانلا نم بيقارعلل ليو : لاقف ءاهلسغي

 يبأ نب مدآ انثدح :لاقو «يراخبلا هجرخأ امف - هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح امأو

 سانلاو انب ري ناكو ةريره ابأ تعمس : لاق دايز نب دمحم انثدح ةبعش انثدح :لاق « سايأ

 « « رانلا نم باقعألل ليو» : لاق يب مساقلا ابأ نإف ءوضولا اوغبسأ : لاقف ةرهطملا نم نوؤضوتي
 . "فيا ملسم هجرخأ

 : لاق دادش ىلوم ملاس قيرط نم ملسم هجرخأ - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح امأو

 دبع لخدف صاقو يبأ نب دعس يفوت موي يي يبنلا جوز - اهنع هللا يضر - ةشئاع ىلع تلحخد
 تعمس ينإف « ءوضولا غبسأ نمحرلا دبع اي : تلاقف -امهنع هللا يضر- ركب يبآ نب نمحرلا
 1 0يا يواحطلا هجرخأو ‹ «رانلا نم باقعألل ليو» : لوقي ةي هللا لوسر

 نب ییحی انثدح لاق ددسم انثدح :لاقو دواد وبأ هجرخأف ورمع نب هللا دبع ثيدح امأو

 ىأر ةي يبنلا نأ ورمع نب هللا دبع نع ىيحي يبآ نع راشب نب لاله نع روصنم انثدح : لاق نيعم
 «حيحص هدانسإ اذهو «ءوضولا اوغبسأو « رانلا نم باقعألل ليو» :لاقف « حولت مهباقعأو اموق
 ىوس ةعامجلا هل ىورو ‹ ورمع نب هللا دبع ىلوم عدصم همسا ىيحي وبأو ٠ تاقث هلاجرو

 . فيأ ةجام نباو يئاسنلا هجرخأ ثيدحلاو « يراخبلا

 . اًقرحم يديبرتلا« ركفلا» ةعبط يف عقو (1)
 يناعم حرش» يف (۳۸ )١/ يواحطلاو )١/ ٠١٠١( هقيرط نم ةجام نباو « (۲۹/۱) ةبيش يبأ نبا هاور : حیحص (۲)

 . ٩ )٤١1/١( طسوألا» يف رذنملا نباو « »راثآلا

 . طخ قاحسإ نبا ؟ركفلا» ةعبط يف عقو :تلق

 . )۱١١/۳( ةراهطلا يف ملسمو « ۲٦۷( /۱) ءوضولا يف يراخبلا هجرخأ : حيحص (۳)

 يناعم حرش» يف (۳۸ /۱) يواحطلاو « )١/ ۲١( ةبيش يبأ نباو ۰ ةراهطلا يف (۱۲۸ )١/ ملسم هاور :حيحص )٤(

 .«راثآلا

 (دواد يبأ ننس حيحص /۸۸) ينابلألا نيدلا رصان ةمالعلا هححص : حيحص )٥(

۱١ 
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 : لاقو ««هدنسم» ىف دمحأ هجرخأف *)يديبزلا ءزج نب ثراحلا نب هللا دبع ثيدح امأو

 نع ملسم نب ةورع ينربخأ حيرش نب ةويح ينربخأ بهو نب هللا دبع انثدح : لاق نوراه انتدح

 هجرخأ دقو « نسح هدانسإو « «رانلا نم مادقألا نوطبو « راتلا نم باقعألل ليو » : لوقي ةي
 كرتب الإ فلخي نأ زوجي ال ديعو « رانلا نم باقعألل ليو :J هلوقف 4 اًضيأ ىناربطلاو ‹يواحطلا

 اهيفف نيلجرلا ةفيظو امأو : «ةيانعلا »ىفو «لسغلاب لجرلا باعيتسا بجوياذهو «٠ ضورفلا

 : بهاذم ةعبرأ

 الو ‹ لسخغلا امهتفيظو نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم مهريغو ةعبرألا ةمئألا بهذم وه :لوألا

 .امهحسم ضرفلا نأ ةعيشلا نم ةيمامإلا بهذم وه :يناثلا

 يلع يبأو « يربطلا ريرج نبدمحمو «يرصبلا نسحلا بهذم وهو : :ثلاثلا
 . لسغلاو حسم لا نيب ريخم هنأ : يئابجلا

 نبا نعو ءامهنيب عمجلا بجاولا نأ نسحلا نع ةياور وهو رهاظلا لهأ بهذم :عبارلا

 «لسغلاب الإ سانلل حسملاب هللا رمأ ام هنعو « ناحسمو «نالسغ امه - امهنع هللا يضر-سابع

 اوحسماو مكيديأو مكهوجو اولسغا » :لاقف ءوضولا ركذف زاوهألاب بطخ جاجحلا نأ يورو

 امهنوطب اولسغاف هيمدق نم هبنج نم برقأ مدآ نبا نم ءيش سيل هناف مكلجرأو مکسوؤرب
 بذكو < هللا قدص : لاقف -هنع هللا يضر- كلام نب سنأ كلذ عمسف «امهبيقارعو امهروهظو

 : لوقيو «هيلجر حسي ةمركع ناكو «(مكلجرأو مكسوؤرب اوحسماو :  ىلاعت هللا لاق « جاجحلا

 لاقو «حسملاب مالسلا هيلع ليربج لزن : يبعشلا لاقو حسم وه اغنإو «لسغ نيلجرلا يف سيل
 كراشي فوطعملا نأل ‹«حسملا يف هلحم رجلا ةءارق نألو «نيحسمو نيلسغ هللا ضرف : ةداتق

 دنع واولا ةطساوب ةدحاو ةباصنإ امهيلع بصني لوألا لماعلا نأل ةملكلا يف هيلع فوطعملا

 دعب ىلع لوألا ىلع فطعلا لمتحي صنلاو «لوألا سنج يناثلا ردقي نييرصبلا دنعو « هيوبيس

 مالكلا يف ههبشأو زوجي اغإو مكهوجو) ىلع اًمطع بصنلا موق زاجأ دق : لاق يلع ابأ نإف
 اديز طعأ هريدقتو سبللا ةملظو يعلا ةنجه هلثم ىلع زوجي امو «رعشلا ةرورض يفو «ربتعملا

 .!!! ًقرحم يديبرتلا ؟ركفلا» ةعبط يف عقو (#)

 . يقيقحتب ٤ ۳١( /۲) «يرذنملا بيغرت» عجارو « ٠ )١/ ۲٤١( دئاوزلا عمجم ». يمثيهلا هلاق : تاقث هلاجر )١(

 . !!! يناربطلا «ركفلا» ةعبط يف عقو (۲)
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 2 ل ا 2 ا س
 هركذ اذه نم یوقآ سبل يأو « اذه يف مالكلا نايب يأف دلاخو ركبب رمو« امهزئاوج ارمعو
 اي¥ : ىلاعت هلوقك (مكسوؤرب لحم ىلع فطعلا لمتحيو « نآمظلا ير» يف هنع ايكاح يسرا

 انركذ دقو هب لوعفم هنأل لحملا ىلع اًمقطع بصنلاب ٠١( ةيآلا : ًأبس)  ريطلاو هعم يبوأ لابج

 . بيرق نعاذه نع باوجلا

 ثيدح وهو هيلجر لسغ هنأ لب يبنلا ءوضو ةفص يف ةضيفتسملا ثيداحألا يف دروو

 هللا دبعو « ةريره يبأو ٠ سابع نباو « يلع ثيدحو هتحص ىلع قفتملا -هنع هللا يضر-نامثع
 ةعامج ىأر مالسلا هيلع هنأ تبثو ‹« ةسبنع نب ورمعو ¢ ءارفع نب ذوعم تنب عيبرلاو ‹ دیز نبا

 هيلع هنع تبث ملو« «راتلا نم باقعألل ليو» : لاقف ءاملا اهسيي مل حولت مهباقعأ تيقبو نوؤضوتي

 نإ بيرق نع يتأيسف «بعكلا» ريسفت امأ ءرفس الو رضح يف فخ ريغب هيلجر حسم هنأ مالسلا
 :دئاوف ةيركلا ةيآلا نم دافتسيو «ىلاعت هللا ءاش

 راركت بجوي الف ددعلا ركذاهيف سيلذإ «ةدحاو ةرم لسخغلا نأ ىلع لدي :ىلوألا
 يتأيس ام ىلع ثالثلاو نيترملاو ةرملاب راثآلا تدرو دقو ٠ ضرفلا ىدأ دقف ةرم لسغ نمف «لعفلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنایب

 صنلا قالطإإل ةالارملا ىلع الو < بيترتلا بوجو ىلع لدي ال ةيآلا هذه ىف رمألا نإ : ةيناثلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع كلذ ىلع

 هذه لسخغب ةالصلا حابأ هنأل ‹ضرفب تسيل ءوضولا ىلع ةيمستلا نأ ىلع لدت : ةغلافلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب ءيجي ام ىلع ةيمستلا طرش ريغ نم سأرلا حسمو ءاضعألا

 عضوملا دعتي ملذإ هكرتب ةزئاج ةالصلا نأو « ضرفب سيل ءاجنتسالا نأ ىلع لدت : ةعبارلا

 امك نوثدحم متنأو متمق اذإ : ١( ةيآلا : ةدئاملا) € ةالصلا ىلإ متمق اذإ :  هلوق ىنعم نأ كلذ نايب

 : انلق ام ىلع نيهجو نم ةلالدلا ةيآلا هذه تققحف ٤١( ةيآلا : ءاسنلا)

 ةالصلا بجومو « هب ةالصلا ةحابإو  ءاضعألا هذه لسغ ثدحملا ىلع هباجيإ : امهدحأ

 ةلالد نم :رخآلا هجولاو «زئاج ريغ وهو حسملا بجوي كلذو « ةيآلا نم عنمام ضرف ءاجاتسالا

 كلذو طئاغلا نم ءاج نم ىلع مميتلا بجوأف ءاهرخآ ىلإ 4 طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ # : ةيآلا

 . ضرف ريغ هنأ ىلع كلذ ىلع لدف ءاجنتسا ريغ نم مميتلاب هتالص حابأف ةجاحلا ءاضق نع ةيانك

 زاوج ىلع رجلا ةءارق يف € نيبعكلا ىلإ مكلجرأو # : هلوقب سانلا ضعب لدتسا : ةسماخل ا

 فخلا ركذ كرت امنإو «فخلا لامعتسا لاح يف مكلجرأب اوحسماو : ىنعملاو نيفخلا ىلع حسملا
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 صنلا اذهب كلذك سأرلا حسمو ةئالثلا ءاضعألا لسغ ةراهطلا ضرفف ةيآلا

 . سبللا نودب فخلا ىلع حسملا زاوج مهوي اليك

 ةيآالا يأ «ربخلا فوذحم أدتبم هنأ ىلع عفرلا : ةثالثلا هجوألا هيف زوجي :ش (ةيآلا) :م

 لوعفم هنأ ىلع بصنلاو ءاهمامتب ةيآلا أرقت ريدقت ىلع اعوفرم نوكي نأ زوجيو « اهيف اجب ةءورقم
 هيف نأل هوجولا فعضأ اذهو «ةيآلا رخآ ىلإ : ريدقت ىلع رحلاو كلذ وحنو ةيآلاأرقا : ريدقتلاو

 . ةرورض ريغ نم فاضملا فذحو « فرحلا فذح

 ةراهطلا ضرفف :ش (صنلا اذهب كلذك سأرلا حسمو ةثالثلا ءاضعألا لسغ ةراهطلا ضرفف) :م

 فطع كلذك « هربخ سأرلا حسمو «هربخ كلذك ةثالثلا ءاضعألا لسغو ءأدتبم يفاضإ مالك

 هيف ءافلاو ءاضعألا لسغ وه ريدقتلاو فذحي دق طبار نم دبال ةيلمجلا ةيضقلا ىفو « هيلع

 لمكأ خيشلاو « نيدلا ماوق خيشلا هيلإ بهذ لوألاف ءةيببسلا وأ «ريسفتلل وأ ةا اا

 ىلع لخدت اهنأل : ماوقلا لاقو ءليلدلا ركذ دعب مكحلا ىلع تلخد اهنأل :لمكألا لاقو «نيدلا

 هيلإ بهذ يناملاو ‹عبشأف معطأو عجوأف برضا : كلوق يفامك ةلعلا بقعي هنأ امل مكحلا

 لسغلاو حسملا ركذ ةولتملا ةيآلا يف ناك امل :لوألا لاقف « «ةياردلا» بحاصو« ةياهنلا »بحاص

 بدنلاو بوجولا لمتحي ةيآلا يف رمألا نإ : يناثلا لاقو < مالكلا ةنابإلو مارملل اًميمتت امهرسف

 . لمجم مميتلا نأل € مكهوجوب اوحسماف # : هلوقب مميتلا ةيآ يف هرسف امك بوج و لاب هرسفف

 عقاولا مالكلل ةجيتن ءافلا دعب عقاولا مالكلا نوكي نأ وهو مهضعب هيلإ بهذ : ثلاثلاو

 ىنعجب انهه (ضرفلا)و . حالطصا هنأ رهاظلاو ةجيتنلا ظافلأ ةغللا لهأ رثكأ ركذي ملو «هلبق

 يأ ىنعمجب هيف ةفاضإلاو «هجوسنم ىنعمب نالف جسنو «هبورضم ىنعجب ريمألا برضك ضورفملا
 ليللا ركم لب # : ىلاعت هلوق ليبق نم اذهو « ةثالثلا ءاضعألا لسغ وه ةراهطلا يف ضورفملا

 ‹حيحص ريغ وهو ةفاضإإلا هذه مهضعب ركنآ دقو «ليللا يف ركم يأ ١( ةيآلا : ًابس) (راهنلاو

 يأ «ةضف متاخو ديز مالغ كلوقك «نم» ىنعمب وأ «« ماللا» ىنعمب ةفاضإلا نوكت نأ رثكألا نكلو

 . ةضف نم متاخو دیزل مالغ

 نمو « ةراهطلا نم نوكت دق ضورفلا نأل نايبلل انهه ةفاضإإلا : «ةياهنلا» بحاص لاقو
 ىلإ كانه مهولا بهذي الو«ةراهطلا» يف مالكلا : تلق «لمكألا خيشلا كلذ ىلع هعبتو ءاهريغ

 نوكت امهلوق ىلعو «نايبلل انهه ةفاضإإلا نإ : لاقي ىتح« ةراهطلا» ريغ نم نوكت دق ضورفلا نأ

 ءاضعألا لسغ نم ةراهطلا نم ضورفملا ىنعملا نوكيو «ةضف متاخ وحن «نم» ىنعمب ةفاضإلا

 ةدارإو ماعلا ركذ ليبق نم وأ ءزجلا ةدارإو « لكلا ركذ ليبق نم ءوضولا ةراهطلاب دارأو « ةثالثلا

 ال عاد الب ةقيقحلا نع لودعلا نأل «نسحأو ىلوأ ناكل ةراهطلا ضرف : لاق ولو «صاحلا

 «هعطق يأ بوثلا طايخلا ضرف لاقي « عطقلا ىنعمب « ةريثك ناعم يتأي ةخللا يف ضرفلاو «نسحي
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 : لاقي « ءىشلا ىف ءزجلا ضرفلا : يرهوجلا لاق « اءزج هنم ةءارقلاب تعطق نآرقلا تضرفو
 هللا لاق «ريذقتلا ىنغمل او «رت ولا هيف يذلا ءرخلا وه < سوقلا ضضرفو كآوسلاو ديرشلا تضرف
 هللا لاق ليصفتلا ىنعجبو « متردق يأ (۲۳۷ ةيآلا : ةرقبلا ةروس ) € متضرف ام فصنف] : یلاعت
 : ىلاعت هللا لاق نايبلا ىنعجبو ءاهانلصف يأ « ١( ةيآلا : رونلا) (اهانضرفو اهانلزنأ ةروس# : ىلاعت
 دحلا ىنعلو « مكنايأ ةرافك مكل هللا نيب يأ ( ةيآلا : مرحتلا) € مكنامأ ةلحت مكل هللا ضرف دق #
 هنمو ادودحم يأ ١١۸( ةيآلا :ءاسنلا ) € اًضورفم اًبيصن كدابع نم نذختأل # : ىلاعت هللا لاق

 اهانلزنأ ةروس)# : هلوق يف امك ريرحتلا ىنعجبو « اهب دحي يتلا ةدحلا وهو « ميلا رسكب ضرفما
 ضيرفتلا : يرهوجملا لاقو « مهضعب هرسفاذك «مكل اهانررح ىنعمب ديدشتلاب € اهانضرفو

 . ةيطع يأ اًضيرف الو اًضرف هنم تبصأ ام : لاقي «ةيطعلا ىنعجبو ميظعتلا ىنعجب ريرحتلا

 دقو «هتيطعأ اذإ تضرفأو لجرلل تضرفو « ةيويندلا ةيطعلا ضرفلا : يرهوجل ا لاقو

 يف تنعطو تربك يأ اًصضورف ضرفت ةرقبلا تضرف : لاقي ريبكتلا ىنعجو « ناويدلا يف هل تضرف
 [. . . .]ةمظعلا ىنعلو (1۸ ةيآلا :ةرقبلا) € ركب الو ضرافال :  ىلاعت هلوق هنمو « نسلا
 ىنعب ضرافلاو « ءيش لك يف مخضلا ضرافلا : يرهوجلا لاقو «ةميظع تناك اذإ ةضراف
 : ةديبع وبأ هدشنأ نيعلا مخض : لاق « سيئرلا

 اًقيقح اضرف فكلاب تلق ربلا عمل لثمب هل تضرفأ

 مل اذإ ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلاك هيف ةهبش ال يعطق ليلدب تبث ام : عرشلا حالطصا يفو

 يناعملاو هيلع صوصنملا سايقلاكو « داحآلا قيرطب لقتني مل اذإ عامجإلاكو صوصخ امهقحلي
 لصفمو رودقمو عوطقمو هدابع ىلع هللا هضرف يذلا هنأل .يعرشلا ىنعملا يف يرجت ةيوخللا

 .ةروكذملا يناعملا نم كلذ ريغو ررحمو دودحمو نيبمو

 . ةسمحخ ءوضولا يف اهلسغ بجي يتلا ءاضعألاو ةثالثلا ءاضعألا لاق فيك :تلق نإف

 ناديلا تلعجف «دحاولا ءيشلاك لعجت دحاو باطخ تحت تلخد اذإ ةريشكلا ءايشألا :تلق

 . ةقيقحلا يف ةعبرأ تناك نإو «ةدحاو لجرك نالجرلا اذكو «ةدحاو ديك

 لجر ىلإ لجر نمو ىرخأ ىلإ دي نم ةلبلا لسغت نأ زوجي نأ يغبني اذه ىلعف :تلق نإف
 . لسغلا يف كلذ زوجي امك « ءوضولا يف ىرخأ

 مكح يف لسغلا يف ناكف «ةقيقح دحاو ءيش ندبلا نأل كلذو «لطاب قرافلاب سايقلا :تلق

 اًمكح ادحاو اًتيش تدع اغنإو نام اعم وور ف ااو نیلا تو ارد

 هلوق نم هالتام ىلإ ةراشإ صنلا اذهب هلوق انركذامك «دحاو باطخ تحت اهلوخدل ةقيقح ال
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 ىلإو نقذلا لفسأ ىلإ رعشلا صاصق نم هجولا دحو « ةباصإلا وه حسملاو ةلاسإلا وه لسغلاو

 ؛ نذألا ىتمحش

 . ٥( ةيآلا : ةدئاملا) ةيآلا  ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي # : ىلاعت

 ؟ اذا قلعتت ءابلا :تلق نإف

 يهو <« ةراهطلا ضرف تبثي تبثي ىنعملاو « ةراهطلا ضرفف ١ : هلوقب قلعتت نأ زوجي :تلق

 سأرلا حسم تبثي يأ نیآرلا ےس یلافف نا ررجیو نتا اهب سارا عم و ةثالثلا ءاضعألا

 « هتعفر ءيشلا تفصن نم صنلاو ثيدحلاب حسملا ةيضرف نأ مهوتي الئل كلذو صنلا اذهب
 ماسقأ نم وهو ءداتعملا اهريس قوف ريس فيلكتلاب اهترس وأ اهنمث تجرختسا ةبادلا تفصنو
 رسفملاو «صنلاو « رهاظلا :ماسقأ ةعبرأ يف رصحني رابتعالا اذهف ىنعملا روهظ رابتعاب ظفللا
 هنوك صنلا يفو ءال وأ ءهلاًقوسم ناك ءاوس هنم دارلا روهظل رهاظلا يف رابتعالاو مكحملاو
 . كلذ نم ءيش لامتحا مدع مكحلا ي يفو ءال وأ خسنلا لمتحا ءاوس دارملل اًقوسم

 نيغلا مضبو « ًالسغ ءيشلا تلسغ نم ردصم نيغلا حتفب وه :ش ( ةلاسإلا وه لسغلاو) : م

 يوخغل ريسفت ةلاسأإلاب هريسفتو < هريغو يمطخ نم سأرلا هب لسغي ام نيخلا رسكبو ‹ مسالا
 ةفينح يبأ نع «طوسبملا» يفو ‹طرشب سيل رطاقتلاو ‹ وضعلا ىلع ءاملا ةلاسإ : يعرشلا هانعمو

 حلصي : لاقو ء رطاقتي مل نإو هب لصحت ةلاسإلا نأل هيزجي رطاقت الب ءاضعألا ىلع ءاملا لاس ول
 لصحي الف ةلاسإلاو ةباصإلا نيب ددرتم رطاقتلا ليبق هنأل رطاقتلا دح ىلإ ءاملا لاس اذإ الإ لسخلا
 . لسغلاب نيقيلا

 ؟انهه حسملاو « لسخلا ريسفت ىلإ يعادلا ناك ام :تلق نإف

 بهذي ال عفد : حسملا ريسفت يف ليقو ‹ نايبلل اًميمتت امهرسف امهركذ ةيالا يف ناك امل :تلق
 « حسملا بجوأ عراشلاو « حسملا توبث هيفو « ةفلتخم هايي سأرلا حسم راركت نم يعفاشلا هيلإ

 . ضرفلا طقس تالوسخملا يف ليللا يف فسوي يبأ نع يور امل عفد لسخلا ريسفت يفو

 هجولا ريسفت اذه :ش ( نذألا يتمحش ىلإو نقذلا لفسأ ىلإ رعشلا صاصق نم هجولا دحو) :م
 رعشلا صاصقو «مهريغو مدآ ينب نم نيعملا وضعلا وه : ةغللا يف هجولاف الإو عرشلا ثيح نم
 ةمجعللا لاذلا حتفب نقذلاو اهالعأ مضلاو ةثلثم فاقلاو هرخؤمو همدقم نم هنيب يهتني ثيح
 : ىلاعت هلوق دنع مالكلا انطسب دقو طرقلا قللعم نذآلا ةمحشو هتيحل عمتجم وهو ‹«فاقلاو

 . ( مكهوجو اولسغاف#
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 اندنع لسغلا يف نالخدي نابعكلاو ناقفرملاو « اهنم قتشم وهو ةلمجملا هذهب عقت ةهجاوملا نأل

 . موصلا يف ليللاك ايغملا تحت لخدت ال ةياغلا نإ لوقي وهو -هللا همحر- رفزل اًتالخ

 دح نم ركذام ىلإ راشأو «ةلمجلا هذهب عقت ةلباقملا يأ :ش (ةلمجلا هذهب عقت ةهجاوملا نأل) :م

 . اًضرعو ًالوط هجولا

 ةهجاوملاو «يثالث هجولا :تلق نإف .ةهجاوملا نم قتشم هجولا يأ :ش (اهنم قتشم وهو) م

 يف امأو ريغصلا قاقتشالا ىف طرشلا اذه :تلق . ديزملا نم اًقتشم نوكي ال يثالثلاو «يثالثلا ديزم

 بهداد ناخ ملا ن ىم دلا لاق ااف لا فتو ت رشلا نه ن هنا هش

 يثالثلا نوكي نأ هيف زوجيف ريبكلا قاقتشالا امأو «باهذلا نم يضاملا بهذ نم نيدقنلا دحأ

 نجلاو ريبدتلا نم قتشم وهو لحنلا وهو ربدلا نأ «قئافلا» يف يرشخمزلا ركذ دقف ديزملا نم اًقتشم

 مهضرغ نأل اذهو مميتلا نم قتشم ميتلا نأ «فاشكلا» يف ركذو «راتتسالا وهو بانتجالا نم

 نم مضلا ىلإ برقأو رهشأ ديزملا نوكي نأ زاجف ةملكلا كلت ىنعم هتقيقح نايب قاقتشالا اذه نم

 ةبسانملا دوجو هيف يفكيف ربكألا قاقتشالا امأو «ريبدتلا عم ربدلا يف امك هلامعتسا ةرثكل يثالثلا

 ‹ نيدلا ظفاح خيشلا هلاق ام ليصحت ةقيقحلا يف وهو باوجلل ىدصت مث لمأت ريغب يفسنلا نيدلا

 . بعكلا ريسفت يتأيسو قفرملا ريسفت رم دق :ش ( لسغلا يف نالخدي نابعكلاو ناقفرماو) :م

 مهمحر- دمحمو فسوي وبأو ةفينح وبأ مهو « ةثالثلا انباحصأ دنع يأ :ش (اندنع) م

 . ةياور ىف كلامو« دمحأو «ىعفاشلا لاق هبو -هللا

 لاق هبو ‹ لسغلا يف نابعكلاو ناقفرملا لخدي ال هدنعف :ش ( - هللا همحر- رفزل اًقالخ) :م

 . ةياور ىف كلام

 دحلا يأ ةياغلا نأ هيلإ بهذ اميف لوقي رفز يأ :ش (ايغملا تحت لخدت ال ةياغلا نإ لوقب وهو) م

 .دودحملا ىف يأ «ايغملا تحت لخدت ال»

 مايصلا اومنأ مثل : ىلاعت هلوق يف موصلا يف ليللا لخدي ال امك يأ :ش ( موصلا يف ليللاك) :م

 (۲۲۲ ةيالا : ةرقبلا) € نرهطي ىتح# : ىلاعت هلوق فالخب (۱۸۷ ةيآلا : ةرقبلا) ¢ ليللا ىلإ

 نيع ال ةياغلا انههو اتقو وأ اتيع تناك اذإ لخدت مل اغإ اهنأل ايغملا يف ةياغلا ةيآلا ىف تلخد ثيح
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 دمل موصلا باب يفو لكلا ةفيظولا تبعوتسال اهالول ذإ ءاهءارو ام طاقسإلل ةياغلا هذه نأ الو

 قعاس كاسمإلا ىلع قلطي مسالا ذإ ءاهيلإ مكحلا
 ا ج س د و

 وهو هابتشالا ضراعت رفزك فنصملا ريغ ركذو «ةرورض يهنلا يف ًالخاد لعفلا يقبف يهنلا ءاهتنال
 هلوق يف امك لخدي ال ام اهنمو « هرخآ ىلإ هلوا نم نآرقلا تارق : هلوقك لخدي ام تاياغلا نم نأ
 ىلإ مايصلا اومن مث# : هلوقو (٠۲۸ةيآلا : ةرقبلا) 4ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو# : ىلاعت
 . كشلاب لخدت الف امهنم الك هبشت ةياغلا هذهو €ليللا

 . ةياغلا ركذ الول ينعي :ش ( اهالول ذإ اهءارو ام طاقسإل ةياغلا هذه نأ انلو) م

 نايب «لجرلا لكو « ديلا لك لسغلا ةفيظو تلمتشال يآ :ش (لكلا ةفيظولا تبعوتسال) :م
 ردص ناك نإف مالكلا ردصب كلذ ملعي« تابثإ ةياغو «طاقسإ ةياغ : نيعون ىلع ةياغلا نأ كلذ
 لخدت الف الإو اهءارو ام طاقسإل اهركذف ةياغلا ركذ لبق اهءارو امو ةياغلا يف مكحلا تبثي مالكلا

 تابثإلا ليبق نم سيقملا يفو طاقسإلا ليبق نم عازنلا ةروص يف ةياغلاو ءةياخلا كلت ىلإ مكحلا
 . سايقلا حصي الف

 هلوق ٠٠ موصلا يف ليللاك» رفز لوق نع باوج اذه :ش ( اهيلإ مكحلا دل موصلا باب يفو) :م
 . ةياغلا ىلإ يأ : اهيلإ

 ةعاس ىندأ كاسمإلا ىلع قلطي موصلا مسا : يأ :ش (ةعاس كاسمإلا ىلع قلطي مسالا ذإ) :م
 (مايصلا اومآ مثل : هلوق اذكو «ةعاس موصلاب ثنحي موصي ال فلح ول ىتح اعرشو ةقيقح
 ةياغلا ىلع ةدايز لوانتي ةياغلا ركذ لبق ام ناك ىتمو «ةعاس هموص ىضتقا ۸١( ةيآلا :ةرقبلا)
 يف لخاد دحلاو ةياغلا ءاقب عم ةياغلا ءارو ام جورخ اهب دارملا نوكيو « مكحلا يف ةياغلا لخدت

 ىلعأ ىلإ لوانتي «لجرلا» مساو طبإلا ىلإ عباصألا سوؤر نم لوانتي «ديلا »مساو «مكحلا
 ةلخاد اهلبق امو « ةياغلا تيقبف باجيإلا نم طاقسإو اهءارو ام جارخإلل ةياغلا ركذ ناكف «ذخفلا
 لخدي ناضمر ىلإ االف ملكي ال فلح ول هنأ وهو « ةلأسم اذه ىلعادروأو باجيإلا تحت
 اهءارو امل اًطقسم ةياغلا ركذ نكي ملو ةدبأتم نيميلا تناكل ةياغلا الول هنأ عم نيميلا يف ناضمر
 . نيميلا يف يديأك انهه ديلاف

 . فسوي يبأ نع نسحلا ةياور ىلع يشمل اب الإ ضقنلا اذه جيرختل هجو ال :هداز رهاوخ لاق

 لاحلل ملكأ ال : هلوق نأل طاقسإلل ال نيميلا دمل ةياغلا هذه : يروباسينلا نيدلا يضر لاقو
 لابقتسالاو « لابقتسالاو لاحلا نيب كرتشم عراضملا نإف عونم اذه :انلق . دبألا ىلإ لاحلا نم ناكف
 «اياصولا» يف هركذ لفسألاو ىلعألا لوانتي نالف يلاوم ملكي ال فلح ول ىتح يفنلا يف معي
 رايخلا هلف دغ ىلإ ءارشلاو عيبلا يف رايخلا طرش ول : ةفينح وبأ لاق اذه ىلعو اهريغو «ةيادهلا»و
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 ئتانلا مظعلا وه بعكلاو

 اغنإ هءارو ام طاقسإل دغلا ركذ نوكيف دبألا لوانتي رايخلاب ينإ هلوق ىلع رصتقا ول هنأل هلك دغلا يف

 مايأ ةرشع ىلإ هملكي ال فلح ول ىتح هيلع نايإلا ىنبمو فرعلا يف نيميلا يف هتيآو رهاظ ههجو

 اذكو «نيميلا يف ةسماخلا ةنسلا تلخد نينس سمح ىلإ تجوزت نإ لاق ولو «رشاعلا مويلا لخدي

 هريغو بلعث هلاق عم ىنعمب «ىلإ» نإ ليقو ءاهيف ةسماخلا تلخد نينس سمخ ىلإ اراد رجأتسا ول
 (۲ةيآلا :ءاسنلا) (مكلاومأ ىلإ مهلاومأ اولكات الو » : ىلاعت هلوقباوجتحاو ةغللا لهأ نم

 ىلعو «هيلع ديلا لامتشال دضعلا لسغ بجي هنإف فعض دقو لبإ دوذلا ىلإ دوذلا مهلوقكو

 ىلإ ةمومضم اهولكأت الو ةيآلا ىنعم نأل «عم» ىنعجب هب دهشتسا اميف نوكي نأ عن انأ عوفرملا

 . لبإ دوذلا ىلإ ةمومضم دوذلا اذكو اهل نيلكآ مكلاومأ ىلإ اهومضت الو وأ مكلاومأ

 هيوبيس لاقو دودحملاو دحلل الماش ديدحتلا ناك اذإ دودحملا تحت لخدي ديدحتلا نإ : ليقو

 عباصألا سوؤر نم برعلا دنع ديلاو هيف لخد اهلبق ام عون نم ناك نإ ىلإ دعب ام امهريغو دربملاو

 ةياغلاب دارملا نوكيو دحلا لخد هذه ىلإ هذه نم راجشألا هذه كتعب :لاق ولاذهلو «بكنملا ىلإ

 ديفت «ىلإ» نإ ليقو اهءارو ام جارخإو نيبعكلاو قفارملا كلذب دارملا ناكف دحلا ءارو ام جارخإ

 (ةرسيم ىلإ ةرظنف # : ىلاعت هلوقف ليلدلا عم رودي هنم اهجورخو مكحلا يفاهلوخدو ةياغلا

 يف ليللا اذكو « هتلع لاوزب لوزيف راظنإلا ةلع رابتعالا نأل هيف لخدي مل امن ۲۸١( ةيآلا :ةرقبلا)

 هرخآ ىلإ هلوأ نم نآرقلا تظفح : كلوق لوحخدلا ليلد هيف امو « لاصولا بجول لحد ول موصلا

 لوخدلا مدعو لوخدلا ناك اذإف دودحملا يف لخدي دحلاف ةبابسلا ىلإ رصنخلا نم نالف دي تعطقو

 : ةثالث هوجوب انهه لوخدلا ليلد دجو دقف ليلد ىلع فقي

 ىتح هيلجر لسغو نيدضعلا يف عرشأ ىتح هيدي لسغف ًأضوت هنأ» ةريره يبأ ثيدح :لوألا

 « اهكرت لقني ملو ءملسم هاور . ؛ًاضوتي مالسلا هيلع هتيأر اذكه : لاق مث « نيقاسلا يف عرشأ
 ىتح يورو لخد يأ اذك يف عرش فورعملا عرشأ هلوق لخدي ام هنأ اًنايب مالسلا هيلع هلوق ناكف

 . قاسلا يف غبسأ ىتحو دضعلا يف غبسأ

 رذعت دقو دضعلا نود دعاسلا بناجو دضعلاو دعاسلا ىمظع نم قفرملا نأ :ىناثلا هجولا

 .بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال ام نأل نيقفرملا لسغ بجوف لخادتلل امهنيب زييمتلا

 . كشلاب طقست الف اهطوقسل طرش ةراهطلاو هتمذ يف ةالصلا تبجو دق هنأ :ثلاثلا هجولا

 «هرخآ يف ةزمهلاب ئتانلاو مدقلا لصفم يف ئتانلا يأ :ش ( ئتانلا مظعلا وه بعكلاو) :م

 لقن مدقلا رهظ يف هنإ : لاق نم لوق يعمصألا ركنأو «مدقلاو قاسلا ىقتلم دنع عفترملا هانعمو

 لصفم لكو مدقلا عم قاسلا رخآ يف نائتانلا نامظعلا نابعكلا : جاجزلا لاقو يرهوجلا نع
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 لاقي نأ حتحي مل كلذلف هترسيو مدقلا ىن نع نارهاظ نيبعكلا نيذه نأ الإ بعك وهف ماظعلل
 يمظع افرط امهو نابعك لجر لك يف ؛رصتخملا» يفو « اذكو اذك امهتفص نم ناذللا نابعكلا

 . نيمدقلا ىقتلمو «قاسلا

 ليز سيل «قاسلا بعك بوث نع هتيأر مانملا نم هبتنا اذإو ريشك يبأ لوقو : ينج نبا لاق

 « مدقلا رهظ يف صخاشلا سيلو «اهبنج نم قاس لك لفسأ يف ناثتانلا امه نيبعكلا نأ ىلع لدي

 نب ورمع يبأ لوق وهو :لاق « نائتانلا ناجشلا نابعكلا : بلعث نع يرهزألل «بيهرتلا» يفو

 ءقاسلا ىقتلم دنع ءىتانلا : بعكلا« نآرقلا عماج»و ««ىهتنملا »باتك يفو يعمصألاو ءالعلا

 هنأ حسملا ىلإ بهذ نم لكو ةيمامإلا تلاقو . باعكو بوعك عمجلاو نابعك لجر لكلو «مدقلاو
 مدقلاو قاسلا لصفم نوكي ىتح قاسلا مظع تحت عوضوم رقبلاو منخلا بعك لثم ريدتسم مظع

 . كارشلا دقعم دنع

 نائتانلا نافرطلا لاقو بعكلا يف ةيمامإلا لوق يعمصألا راتخا : بيطخلا نيدلا رخف لاقو

 هوركذ ام بعكلا ناك ولو ءروهمجلا هحجرو يرهوجلا هنع هلقن ام فالخ وهو نيمجنلا نايمسي

 قلخ نم دجوي امنإ لصألا نأل باعكلا ىلإ لوقي نأ يغبني ناكف دحاو بعك لجر لك يف ناكل

 ٤( ةيآلا : مرحتلا) € امكبولق تغص دقف) : ىلاعت هلوقك عمجلا ظفلب هتينثتف ادرغم نابسنإلا

 ملع تابعكلا ىلإ لقي مل املف ةينثتلا ظفلب هتينشتف ىنشم ناك ىتمو ءامهسفنأ نيديزلا تيأر :لوقتو
 لكل مولعم هانركذ امو نوحرشملا الإ هفرعي ال يفخ ءيش هنأ اًضيأو هاندروأ ام بعكلاب دارملا هنأ

 هلجر لسغ -هنع هللا يضر- نامثع ثيدح اًضيأو ءافخلا نود روهظلا ىلع فيلكتلا طانمو دحأ

 ثيدحو « نيبعك لجر لك يف نأ ىلع لدف «ملسم هجرخأ كلذك ىرسيلا مث نيبعكلا ىلإ ىنميلا

 (هبكنمب هبكنمو هبحاص بعكب هبعك قصلي لجرلا تيأر دقف »فوفصلا ةيوست يف ريشب نب نامعنلا
 بعكلا قاصلإ ققحتي الو '"اًميلعت هحيحص يف يراخبلاو «ةديج ديناسأب هلا دواد وبا هاور
 انثدح :لاقو ::تر یف هرشاز نب قاس هج رجا هلا ق نب ق زاط تداخوب هرکذامیف

 هللادبع نب قراط نع دادش نب عماج نع دعجلا يبأ نب دايز نب ديز نع ىسوم نب لضفلا
 وهو ءارمح ةبج هيلعو زاجملا يذ قوس ىف ةي هللا لوسر تيأر : لاق -هنع هللا يضر- يبراحللا

 ر هىا دو راجا مرهم رج ورت هنا وز )9 رار اا اا : لوق

 . بلطملادبع نبا :اولاقف ؟اذه نم :تلقف « باذك هنإف هوعيطت ال سانلا اهيأ : لوقي وه هبعكو

 نا اغ نديافغو ٠ بلوا قرنا دعا ف ل ناو خب دلا اه نف ف

 . ةعامجلا ةالص يف هجيرخت يتأي (۱)

 ( دئاوزلا عمجم ۲ )١/ ۲١ يمثيهلا هلاق : حيحصلا لاجر هلاجر ۲١(
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 سأرلا عبر وهو ةيصانلا رادقم حسملا يف ضورفملاو : لاق . بعاكلا هنمو حيحصلا وه

 رهظ بيصت ال يشاملا ءارو نم تناك اذإ ةيمرلا نأل مدقلا بناج يف تبانلا مظعلا وه بعكلا

 . مدقلا

 دنع مدقلا رهظ يف هنأ يزارلا هللا دبع نب ماشه نع يور امع هب زرتحا :ش (حيحصلا وه) :م

 نأل -هللا همحر- نسحلا نب دمحم نع هلقن يف ماشه نم وهس كلذ نإ :اولاق ‹كارشلا دقعم

 دمحم راشأو «نيبعكلا لفسأ هيفخ عطقي ىتح نيلعنلا دجي ملاذإ مرحملا ةلأسم يف لاق ادمحم

 وبآ لاق : يراخبلا حرش يف رجح نبا لاقو « ةراهطلا باب ىلإ ماشه هلقنف عطقلا عضوم ىلإ هديب
 اذه :تلق . لاق ام نوفرعيال ةغللا لهأو لاق مدقلا رهظ يف صخاشلا مظعلا وه بعكلا ةفينح

 لاق لوقي فيكف هباحصأ نم دحأ هنع هلقن الو هل ال وق سیل رکذ ام ناف ةفينح يبأ بهذمل هنم لهج

 . هنم ةمئأألا ىلع ةأرج اذهو اذكو اذك ةفينح وبأ

 اهيدث ودبي يتلا ةيراجلا يهو بعاكلا قاقتشا بعكلا نمو يأ :ش ( بعاكلا هنمو) :م

 بعكو ابوعك مضلاب بعكت تبعك دقو« بعاكلا ىنعمب نيتحتفب باعكلا كلذكو «دوهنلل
 لدي قاقتشالا هوجو نأل ءىتانلا وه بعكلاو بعكلا : هلو دييأت ىلإ كلذب راشأو هلم ديدشتلاب

 رئاس ىلعاهعافترال ةبعكلا هنمو «بوعك بيبانألا فارطأ يف رشاونلل لاقي اذلو كلذ ىلع

 عطقلا عضومو ةيقبلا لسغ بجي ةبعكلا ضعب يقبو هيلجر تعطق ول عرف .اهعبرل لاقيو تويبلا

 . قفرملا يف اذكو

 ردق سأرلا حسم يف ةضيرفلا ةهج ىلع رادقملا يأ :ش (ةيصانلا رادقم حسملا يف ضورغملاو) :م

 دارأو اندنع دحاولا ربخب ال صنلاب تبثي يذلا حسملا كلذ ينعي دهعلل هيف ماللاو فلألا ‹ةيصانلا

 هب داري نأ زوجيو دحاولا ربخب تبثي ال ضرفلاو ةلمجم ةيآلا نإف يعرشلا ال يوغللا ضرفلا هب

 قيرطب صنلا تحت ةلآلا لوخد نأل عباصأ ةثالثب ردقم هنأ يه يتلا ةياورلا ىلع يعرشلا ضرفلا

 .دحاولا ربخب ال صنلا ىضتقم اًتباث نوكي ءاضتقالا

 ديلا رثكأ يهو ةلآلا نودب حسملا ىدأتي ال نأ يغبني ناك صنلا تحت ةلآلا تلخد ول :تلق نإف

 . كلذب امهريغو «ةصالخلاو» «طوسبملا يف صن دقو ديلا لامعتسا الب رطملا ةباصإب ىدأتي دقو

 بصنب لخد حطسلا ىلع دوعصلاب رمأ نم نإف دصقلا قيرطب ال ةرورضلا قتيرطب ةلآلا توبث :تلق

 ريغ هنوكل هرابتعا طقس ةيضم ريغ نم دوعصلا لصح ول ىح ادصق ال ةرورض رمألا تحت ملسلا
 . دوصقم

 ىلع سأرلا عبر ةيصانلا تسيلو سأرلا عبر ةيصانلا رادقم يأ :ش (سأرلا عبر وهو) م

 يه اغنإو ةقيقحلا ىلع سأرلا عبر اهنأ نوبتي ىتح ةحاسمو رسكت ىلإ جاتحي ال اذه نأل ةقيقحلا

 رعشلا تبنم ةياهن هنأب صاصقلا رسف مث «رعشلا صاصق ةيصانلا : سراف نبا لاق ء ةيصانلا رادقم
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 ناكرألا دحأ هنأ رابتعاب وأ ةقيقحلا ىلع سأرلا عبر نوكي نأ نم معأ اذهف «سأرلا مدقم نم
 . ةمجعملا لاذلاو فاقلا حتفب ًضيأ لاذقلا : هل لاقي افقلاو «نادوقلاو ةيصانلاو افقلا يهو ةعبرألا
 : لاقيو « ةيصانلا فلخ سرفلا نم راذعلا دقعم وهو سأرلا رخؤم عمج لاذقلا : يرهوجلا لاقو
 نوكسو فاقلا حتفب نادوقلاو لذقو ةلذقأ عمجيو لامشو نيمي نم اغقلا نيب ام افنتكا ام نال اذقلا
 ةثالث لئاسملا هذه يف ءاهقفلل نأ ملعا مث . هبناج سأرلا دوق : يرهوجلا لاقو « دوق ةينثت واولا
 . يبطرقلاو يبرعلا نبا اهاكح ةيكلاملا نع ةتس : ًالوق رشع

 هئزجي : جرفلا وبأو ‹ بهشأ لاقو « هيثلث حسم هئزجي : كلام بحاص ةملسم نبا لاق
 بهذم رهاظو ثيللاو يعازوألا لوق وهو ء«هسأر مدقم هئزجي بهشأ نع يقرلا ىورو «ٹلثلا

 ‹« اهلك حسم : سداسلاو « حسملا مسا هيلع قلطي ام ىندأ هئزجي : مهنعو باعيتسالا كلام

 حسم نأب مهرثكأ حرص : نالوق ةيعفاشللو يسوطرطلا ىلإ ىزعي هنم ريسي ءيش كرت نع ىفعيو
 الإ ًرهاظ قبي مل ثيحب ءانحلاب اًيلطم هسأر نوكي نأب كلذ روصتي :اولاقو « هئزجي ةدحاو ةرعش
 يف فلكي يتلا ةردانلا ةروصلاب دري ال عرشلا نإف « ادج فيعض اذهو اهيلع هدي رمأف ةدحاو ةرعش

 . اهروصت

 كلذ فاعضأ لصحيو لوألا نم فحخأ اذهو تارعش ثالث بجاولا : يضاقلا نبا لاقو
 فالخ الب طرشب تسيل وضع لك دنع ةينلاو ‹ حيحصلا يف حسملا نع ئزجي وهو هج ولا لسخغب

 تاياورلا رهاظ يف تاياور ثالث هنم ضورفملا يف اندنعو ‹فيعض بيترتلا ليلدو «مهدنع

 يفو -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع ماشه ةياور وهو «ديفملا»و ؛طيحملا» يف هركذ عباصأ ةثالث
 يبأو -هللا همحر- ةفينح يبأ نع رفز فالتخا يف ركذو ةيصانلا رادقم يواحطلاو يخركلا ةياور

 مثكأ نب ىيحي نبا یورو . هعبر وأ هسأر ثلث رادقم حسي نأ الإ هئزجي ال : الاف امهنُأ فسوي

 «عباصأ ثالثلاو عبرلا ناتياور هيف ينعأ اندنع : ركب وبأ لاقو ءسأرلا عبر متعا هنأ دمحم نع

 حسم بجي نسحلا نع « هقفلا عماوج» يفو « اًطايتحا عباصأ ثالث ةياور ححص خياشملا ضعبو

 مدقم حسم اهئزجي ةأرملاو «هضعب حسم ئزجي هنعو هعيمج حسم : دمحأ نعو سارا شكا

 هللا صن دقو سأرلا حسم بوجو يف ةيآلا نيب فالح ال :ينغملا» يفو < هلوق رهاظ يف اهسأر
 دمحأ نع يورف «بجاولا ردق يف فلتخاو €مكسوؤرب اوحسماو# : هلوقب هيلع ىلاعتو هناحبس

 ةياورلاو « كلام بهذمو «يقرخلا مالك رهاظ وهو «دحأ لك قح يف عيمجملا حسم بوجو
 : لاق «هضعب كرتو هسأرب حسم نإف :دمحأل تلق : ثراحلا وبأ لاق «هضعب حسم ئزجي : ةيناثلا
 مدقم حسي ناك هنأ عوكألا نب ةملس نع لقنو هلك سأرلا ىلع يتأي نأ هنكمي نمو : لاق مث هئزجي
 . خوفايلا حسم رمع نباو « هسأر
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 ىلع حسمو أضوتو لابف موق ةطابس ىتأ يب يبنلا نأ - هنع هللا يضر - ةبعش نب ةريغملا ىور ال

 (*)هیفخو هتیصان

 نأ الإ يأرلا باحصأو «يعفاشلاو «يعازوألاو «يروثلاو ‹نسحلا ضعبلا حسي لاق نمو

 لاق . سأرلا مدقم اهثزجي ةآرملا قح يفو باعيتسالا بوجو لجرلا قح يف دمحأ نع رهاظلا

 لاق : انهم لاقو اهأزجآ اهسأر مدقم تحسم نإ اهنأ هللا دبع يبأ بهذم يف لمعلا :لالخلا

 حسم يف ضورفملا»و فنصملا لوق نأ ملعاو . لهسأ سأرلا حسم يف ةأرملا نوكت نأ وجرأ دمحأ

 زاج نيدوقلا دحأ وأ لاذقلا حسم ول ىتح نيعتت ال ةيصانلا نأ ىلإ ةراشإ «ةيصانلا رادقم سأرلا

 هجوتلا هبشأف دحاولا ربخب هتوبثل الامتحا سأرلا نم نينذألا نوك نأل هنع نينذألا حسم ئزجي الو

 انهوجوب ةيلوتلاب انرمأ دقو اًعطق مارحلا دجسملا نم ميطحلا نأل رظن هيفو هركذ اذكه ميطحلا ىلإ

 هب ديرأ دق نكل ٠٤٩( ةيآلا :ةرقبلا) ةيآلا € كهجو لوف # : ىلاعت هلوقب مارحلا دجسملا رطش

 . ءزجلا ةدارإو لكلا ركذ باب نم وهو «عامجإلاب ةبعكلا

 ىلع حسمو ًأضوتو لابف موق ةطابس ىتأ ة4 يبنلا نأ - هنع هللا يضر - ةبعش نب ةريغملا ىور امل) :م

 يبأ نب ةبعش نبا اهرسكو ميملا مضب ةريغملا لوألا : عاونأ ةعبرأ ىلع هيف مالكلا :ش (هيفخو هتيصان

 ورمع نب بعك نب كلام نبا ةدحوم ءابو قوف نم ةانئم ابو ةلمهم نيعب بقعص نب دوعسم نب رماع

 ةصفح نب ةمركع نب روصنم نب نزاوه نب ركب نب فيقث وهو هبنم نب سيق نب ورمع نب دعس نبا
 ماع ملسأ دمحم ابأ لاقيو هللا ديبع ابأ : لاقيو يلع ابأ ىنكي رازن نب رصن نب نالیغ سيق نبا

 . قدنخلا

 ثيدح يراخبللو ةعست ىلع اقفتا اًئيدح نيثالثو ةتسو ةئام ةي هللا لوسر نع ىورو

 هنع ىورو يبعشلاو ينالوخلا سيردإ وبأو ريبزلا نب ةورع مهنم ةعامج هنع ىور « ناثيدح ملسمو

 ىدحإ ةنس ليقو نيسمخ ةنس ةنيدملاب تام دازو هالومو ةريغم لا ونب راقعو ةزمحو ةورع ونب
5 .0( 

 0 ةعامحلا هل یور نيسمخو

 : هنع هللا ىضر - ةبعش نع نيظفل نم بك رم ثيدح اذه (#)

 هنع دوجنلا يبأ نب مصاع لاقف لثاو يبأ نع هقيرط يف فلتخاو ]۳٠٠[ ةجام نبا هجرخأ : ةطابسلا ثيدح لوألا

 . ةفيذح نع هنع : لاقف شمعألا هفلاخو « ةريغملا نع

 نع ناميلس يبأ نب دامح هعبات دقو « مصاع هاور بابلا ةمجرتو « لئاو يبأ نع ظوفحم نيثيدحلا الك نأ حجارلاو

 . )۲٤۹/6( دمحأ دنع لئاو يبأ

 هازعو هيبأ نع ةبعش نع ةريغم ا نب ةورع ثيدح نم )۲۷٤( ملسم هجرحأف : نيفخلاو ةيصانلا ىلع حسملا ثيدح امآ

 . داتسإلا اذهب يناربطلل يعليزلا

 )۸١۷٤(. رجح نبا ظفاحللا ةباصإإلا» « )۲٤۸۳( ربلا دبع نبال (باعیتسالا» : نم هتمجرت عجار )
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 ءادحاو اًنيدح فنصملا امهلعج ةبعش نب ةريغملا امهاور نيثيدح نم بكرم ثيدحلا اذه نأ :يناثلا

 ثيدجح اذه ليق نيدلا لمكأ خيشلا لاقو -هللا همحر- يرودقلا نسحل ا ابأ كلذ يف عبت دقو

 : هلوقب حرص ٹیح هنم رهاظ زجع اذه : تلق .امهنيب يرودقلا عمج ‹ناثیدح لیقو «دحاو

 ملاذه عمو ‹ حيحصلا وه يناثلا لوقلاو ‹ حيحص ريغ لوقلااذهو «دحاو ثيدح اذه : ليقف

 حورشلا فيلأتل اودصت نيذلا هئارظن نمو هنم بجعلاو هيلإ تفتلا الو «ناثيدحلا ىور فيك نيبي

 لهو «باتكلا اذه يف اهب لدتسي يتلا ثيداحألاب قلعتي اميف اورصق فيك ةيادهلا »لثم ىلع

 . هقيفوتو هللا نوعب كلذ نيبن نحنف راه فرج افش ىلع اهؤانب سيلو اهيلع الإ ملعلا اذه ىنبم

 قاحسإ انثدح هننس يف ةجام نبا هجرخأف ء«لوبلاو ةطابسلا ركذ هيف يذلا لوألا ثيدحلا امأ

 هللا لوسر نأ ةبعش نب ةريغملا نع لثاو يبأ نع مصاع نع ديعس انثدح دواد وبأ انثدح روصنم نبا

 . ؟زتموي مصاع لاق ةبعش لاق ءاًمئاق لابف موق ةطابس ىتأ ةي

 اب يبنلا نأ - هنع هللا يضر- ةفيذح نع لئاو يبأ نع شمعألا نع ملسمو يراخبلا هاورو

 مهوو ؛هيفخ ىلع حسمو» ملسم دازو . ًاضوت مث هب هتتجف ءام اعد مث اًمئاق لابف موق ةطابس ىتأ
 هاجرخأ ملسم ةدايزو يراخبلا ظفلب هاكح نأ دعب ثيدحلا اذه يف ينامكرتلا نيدلا ءالع خيشلا

 نيب عمجل اب قحلادبع كلذب حرصو نيفخلا ىلع حسملاب هيف ملسم درفنا لب كلذك سيلو

 ىلإ هازعف اضيأ يرذنملا مهوو «نيفخلا ىلع حسملا هيف يراخبلا ركذي مل : لاقو «نيحيحصلا
 . قحلا دبع حيرصت نم انركذ امل يداهلا دبع نبا هبقعتو مهوف يزوجلا نبا كلذ يف عبتو قفتملا

 ةريغملا نب ةورع نع ملسم هجرخأف نيفخلاو ةيصانلا ىلع حسملا ركذ هيفف يناثلا ثيدحلا امأو

 . "نيفحلا ىلعو ةمامعلا ىلعو هتيصانب حسمو أضوت ةا يبنلا نأ ةبعش نب ةريغملا هيبأ نع

 عيبرلا ثيدح نم يواحطلا هجرخأو ارصتخمو ًالوطم ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاورو

 نع نيريس نبا نع بوي نع ديز نب دامح انثدح نابح نب ییحی انثدح : لاق نذؤملا ناميلس نبا

 ىلع حسمف ةمامع هيلعو أضوت ةا هللا لوسر نأ ةبعش نب ةريغملا نع يفقثلا بهو نب ورمع

 . هتیصانب حسمو هتمامع

 شمعألا اذهو» : ةرابعلا همتتو )۳١٠( اًمئاق لوبلا يف ءاج ام باب « ةراهطلا باتك يف ةجام نبا هاور : حيحص ١١(

 .ها « ةفيذح نع لئاو يبأ نع هينثدحف « اًروصنم هنع تلأسف هظفح امو «ةفيذح نع لئاو ىبأ نع هيوري

 لاق : ةدايز هرخآو )٤/ ۲٤١( دمحأ دنع نامیلس يبأ نب دامحب ةملس نب دامح هنراق دقف «هظفح مصاع نکل :تلق

 . هيقفلا ينعي - دامح

 نيفخلا ىلع حسملا باب ¢ ةراهطلا باتك )۲۷٤( ملسم : حیحص (۲)
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 يواحطلا ةياور وحن هرخآ ىلإ يعفاشلا انثدح يروباسيتلا ركب وبأ انثدح ينطقرادلا هجرخأو
 م ف و وا ا لا كرا ر ةه اا يف ن فلا اده ن لا راو
 د وک ا یک نی ج را ی و ی یا ر رف و نیا

 هتيصان ىلع ةي هللا لوسر حسم :لاق ةبعش نب ةريغملا نع يفقللا بهو نب ورمع نع نيريس
 مهوو .ًالوطم هدنسم يف اًضيأ دمحأ هجرحخأو «كلذ دهاشأ انأو هيفخ ىلع حسمو هتمامعو
 ثيدح نم اًبكرم فنصملا هركذ يذلا ثيدحلا لعج ثيح ثيدحلا اذه يف اًضيأ نيدلا ءالع خيشلا
 لوبلاو ةطابسلا ركذ هيف يذلا ةفيذح ثيدح نمو نيفخلا ىلعو ةيصانلا ىلع حسملا هيف يذلا ةريغمل ا
 0 او هات د انک ةر تيد مابك رم ره لب كلك سلو

 ناكم ا هب ديرأو هريغو بارتلا نم ةسونكملا يهو ةسانكلا نيسلا مضب ةطابسلا نأ :ثلاثلا عونلا

 صاصتخالل ليق هيف ةفاضإللا مث لحملا ىلع لاحلا مسا قالطإ قيرطب ةسانكلا يف ىقلت يذلا
 ةماع سانلل تناك : ليقو ةنيدملا يف تاوم ال : ليقو ةحابم اتاوم تناك اهنأل كلملل : ليقو

 اوناك مهنأل ب هللا لوسرب اًصاخ : ليقو « لئام لكل اًمومع حابتو « مهنم اهبرقل مهيلإ تفيضأو
 . كلذ يف نذإلا ىلع لمحي وأ ةي هللا لوسر نم كلذ نوهركي

 يف ضرفلا نأب لوقي نمل ةجح وهو دحأل هيف عازن ال حيحص ثيدحلا اذه نأ :عبارلا عونلا

 «نيعم ريغ عبر ىعدملاو « ةيصانلا نيع نايب يضتقي ثيدحل ا : تلق نإف ةيصانلا رادقم سأرلا حسم

 .روكذملا ليلدلا قفاوي الف ‹ ةيصانلا رادقم وهو

 باتكلا لمجم اًتايب حصي دحاولا ربخو رادقملا نايبو لمجملا نايب نييعت لمتحي ثيدحلا :تلق

 باتكلا خسن مزلي نيعلا هنم دارملا ناك ولف مولعم وهو سأرلا هنأل لحما نود رادقملا يف لامجإلاو

 ءابلا ليلدب ضعبلا قلطم هنم دارملا نأل رادقملا يف لامجإللا نأ ملسن ال : تلق نإف . دحاولا ربخب

 : هوجوب رادقملا قلطم ال رادقم ضعب دارملا : تلق نايبلا ىلإ جاتحي ال قلطملاو لحملا يف

 ةدايزب الإ نكمت ريغ ةرعش رادقم وهو مسالا هيلع قلطي ام ىندأ ىلع قلطي حسملا نأ :لوألا

 . مولعم ريغ

 لصاح وهو ضعبلا قلطم حسم حسملاب دارملا ناك ولو ركذلاب حسملا درفأ ىلاعت هللا نأ :يناثلا

 . ةدئاف ركذلاب دارفإلل نكي مل لسغلا نمض يف

 مهولااذهو «فنصملا وزع قباطيل ةريغملا ةياور نم امهركذي نأ بجاولا نم ناكو » : يعليزلا مامإلا لاق ()

 . يقيقحتب )١/ ٥١ ۱١( «ةيارلا بصن» .ها « ملعأ هللاو ‹ هريغ هيف دلق امنإو < خيشلا هب دبتسي مل ‹ىناثلا
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 يف ًالمجم ناكف ةفيظولا هذه يف اذكف ردقم لسغ ءاضعألا رئاس يف ضورفملا نأ :ثلاثلا

 . اًنايب مالسلا هيلع هلعف نوكيف رادقملا قح

 اًمئاق اهيف لوبلاو موق ةطابس ىلإ نايتإلا ةروكذملا ثيداحألا يف روكذملا نأ : عبارلا

 . بيرق نع مدقم ةمامعلاو نيفخلاو ةيصانلا ىلع حسملاو ؤضوتلاو

 ىتلا ةطابسلا يف لاب فيكف دعبأ ةجاح دارأ اذإ مالسلا هيلع هنأ ةعبرألا ىور دق :تلق نإف

 ىتح سلجلملا هيلع لاطو هحلاصم يف رظنلاو نيملسملا رومأب ًالوغشم ناك هلعل تلق . رودلا برقت

 هديب هبرقي ةفيذح ناكو اهسمدل ةطابسلا دادتراو ررضت ناكل دعبأ ولو دعابتلا هنكمي ملف لوبلا هقرخ

 لوبلا زاج هلاح اذه ناک نمو هب نوجرضي لب نوهرکی الو كلذ نورثؤي اوناك مهنأ عم سانلا نم

 جابي هریغ ناتسب لخد نم انؤاملع ركذ اذهلو هترجم نم دادهتسالاو هماعط نم لكألاو هضرأ يف

 اًمئاق لوبلا امأو ةبحمو طاسبنا ناتسبلا بحاص نيبو هنيب ناك اذإ ةبهلاك ةهكافلا نم لكألا هل

 نأ -مهنع هللا يضر- ةفيذح نع لئاو يبأ نع شمعألا ثيدح نم ملسمو يراخبلا هجرخأف

 ذإ بلصلا عجو هب ناك امل لوألا: هوجو هيف. « ثيدحل ا اًمئاق لابف موق ةطابس ىنأ» ايب يبنلا

 «* هضبأم هلعل اًمئاق لاب -مالسلا هيلع -هنأ » ةفيعض ةياورب يقهيبلا هاور ام يناثلاو . كاذ

 دجي مل مالسلا هيلع هنأ : ثلاثلاو « ةبكرلا نطاب وهو ةدحوم ءاب مث ميملا دعب ةنكاس ةزمهب ةضبأملاو

 : عبارلاو « اعفترم ابلاغ ناك ةطابسلا نم هيلي يذلا فرطلا نوكل مايقلا ىلإ رطضاف دوعقلل اًناكم

 بلاخلا يف رخآلا ليبسلا نم ثدحلا جورخ اهيف نمؤي ةلاح اًمئاق لوبلا نوك وهو يضاقلا هركذ ام

 هنأ : سماخلاو « «ربدلل ضح اًمئاق لوبلا» هنع هللا يضر رمع لاق كلذكو دوعقلا ةلاح فالخب

 ثيدح هيلع لدي ادعاق لوبلل ةرمتسملا هتداع تناكو ةرملا هذه يف زاوجلل نايب هلعف مالسلا هيلع

 لوبي ناك ام هوقدصت الف اًمئاق لوبي ناك اب يبنلا نأ مكثدح نم » : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 . "ريج داتسإب يذمرتلاو تاسلا دمحا هاور ةادغاق الإ

 - اهنع هللا يضر -ةشئاع ثيدح نكلو ةتباث ثيداحأ اًمئاق لوبلا نع يهنلا يف يور دقو

 : رذنملا نبا لاقو ميرحت ال هيزنت ةهارك يهو رذعل الإ امئاق لوبلا هركي ءاملعلا لاق اذهلو تباث اذه

 . اًطقس كانه نأ وأ ؟عبارلا » هلعلو ٠ لصألا يف اذك (#)
 )١( ةريره يبآ ىلإ هدانسإ قاس مث «هلثم تبثي ال ثيدح اًمئاق هلوب يف ةلعلا يف يور دقو» : يقهيبلا ظفاحلا لاق -

 «نتسلا» . -هنع هللا يضر )۱١١/١( .

 «يزوجلا نبا ءافعض» عجار ‹ ينطقرادلا هفعض دامحو نعم نع «يفعجلا ناسغ نب دامح» هدانسإ يف :تلق

(۲) . | 

 )١١(. يذمرتلا « )۲١٠( «ةحيحصلا ةلسلسلا» . -هللا هظفح- ينابلألا نيدلا رصان هححص : حيحص (۲)
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 رمع نباو تباث نب ديزو -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نع تبثف اًمئاق لوبلا يف فلتخا
 هللا يضر- ةريره يبأو يلعو سنأ نع كلذو اًمايق اولاب مهنأ-مهنع هللا يضر- دعس نب لهسو
 نباو ميهاربإو يبعشلاو دوعسم نبا ههركو . ريبزلا نب ةورعو نيريس نبا كلذ لعفو . -مهنع
 . اًمئاق لاب نم ةداهش زجي ال ميهاربإ ناکو دعس

 ال ناك نإو هوركم وهف ىش لوبلا نم هيلإ رياطتي ناكاذإ هنأ ثلاث لوق هيف : رذنملا نبا لاقو
 كلذ لكو حابم اًمئاقو يلإ بحأ اًسلاج لوبلا :رذنملا نبا لاقو كلام لوق وهو سأب الف رياطتي
 هيلع هضيرعت امأو اًمئاق لوبلاب سأب ال : -هللا همحر- يواحطلا لاقو هيب يبنلا نع تباث
 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب ءيجيف مالسلا

 ‹ فلسلا نم ةعامج هزاوج يلإ بهذف : ملعلا لهأ هيف فلتخا دقف ةمامعلا ىلع حسملا امأو

 دوادو روث وبأو «هيوهار نب قاحسإو لبنح نب دمحأو « يعازوألا راصمألا ءاهقف نم هب لاقو
 نأ ةمامعلا ىلع حسملا زاوج يف طرشو هجوأ ةسمخ نم ةي يبنلا نع كلذ ءاجو دمحأ لاقو

 سوواط نع يورو « نيفخلا ىلع حسملا ديري نم هلعفيامك ةراهطلا لامك دعب اهيلع حسام ا ميقي
 اولوأتو ءاهقفلا رثكأ ةمامعلا ىلع حسملا ىلإو نقذلا تحت لعجت يتلا ةمامعلا ىلع حسي : لاق هنأ
 هلك بجي الف سأرلا ضعب حسم ىلع رصتقي ناك هنأ ىنعم ىلع ةمامعلا ىلع حسملا يف ربخل ا
 وهو هل رسفملاك ةبعش نب ةريغملا ربخ اولعجو اهضقني الو هسأر نع هتمامع عزني الو هرخؤمو همدقم

 عقو امنإو ةمامعلاب ةيصانلا حسم لصوف هتمامع ىلعو هتيصانب حسمو :لاق مث هءوضو فصو هنأ
 امك هل ًاعبت ةمامعلا تراصو سأرلا نم ءزج يه ذإ ةيصانلا حسب سأرلا حسم نم بجاولا ءادأ
 هلفسأ حسم راصو هالعأ حسم كلذ يف بجاولا حسم ناك مث هالعأو فخلا لفسأ حسم هنآ يور
 هللا یضر- نابوٹ نع دواد وبآ هنع هاورو هدنسم يف دمحأ هاور يذلا ثيدحلا امأو . هل عبتلاك
 نأ مهرمأ ةا هللا لوسر ىلع اومدق املف دربلا مهباصأف ةيرس اَ هللا لوسر ثعب » : لاق -هنع
 ةدارإو لاحلا ركذ ليبق نم نوكي نأ زوجي هنأ هليوأتف . ”“«نيخاستلاو بئاصعلا ىلع اوحسي
 نأل كلذب تيمس مئامعلا بئاصعلا وأ اراجم بئاصعلا هيوحي ام دارأو بصاع ركذو لحللا
 نيخاستلاو ةباصع وهف ةقرخ وأ ليدنم وأ ةمامع نم كسأر هب تبصع املكو اهب بصعت سأرلا
 .ناخست وأ نخست امهدحاو ليقو فافخلا

 دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا امأو « ناخست برعم يسراف ناخثلا نأ يناهبصألا ةزمح ركذو

 . (۱۳۳) ٩ دواد يبأ ننس» : حیحص (۱)

 : اهل دحاو الو « فافخلا نم عون نيحخاستلا :تلق

۱۷۲ 



 هب اًنایب قحتلاف لمجم باتکلاو

 ابآ عمس دعس نب رمع نب صفح نبا ينعي ركب يبأ نع ةبعش انثدح : لاق ذاعم نب هللا دبع انثدح

 ءوضو نع الالب لأس فوع نب نمحرلا دبع دهش هنأ يملسلا نمحرلا دبع هيبأ نع هللا ديبع
 . "يقومو هتمامع ىلع حسمیف اضوتیف ءالاب هتیتاف هتجاح ېضقیف جرخی ناک لاقف ل هللا لوسر

 ضعب هلوأو لحملا ىلع لاحلا مسإ قالطإ ليبق نم هتحت ام حسم هب دارملا نأ هنع باوجل اف

 لالب نظف هسأر نم ةمامعلا عضي ملو اب يبنلا حسمف « ايب يبنلا نع اديعب ناك الالب نأ انباحصأ

 : ناليوأت ةمامعلا ىلع حسملا ركذبو « ةياغلا » يفو ةمامعلا ىلع حسم هنأ

 حسم اذإ كلذ دهاشن امك ضعبلا حسب عبت لب دصق نع نكي مل اهيلع حسملا نأ :امهدحأ

 . ةمامع سأرلا ىلعو ضعبلا ىلع

 هنم بجاولا حسم دعب ةنسلل ًاليمكت هتمامع ىلع حسمف ماكز هب نوكي نأ لمتحي هنأ :يناثلا

 نع دواد وب هاور ثیدح يف هتمامع ىلع حسملا ركذو .هسأر مدقم ىلع هراصتقا كلذ ىلع لدي

 حسمو ةمامعلا تحت هدي لخدأف ةيرطق ةمامع هيلعو أضوت مالسلا هيلع هنأ » هنع هللا يضر سنأ

 بايث ءارلا رسكو ةلمهملا ءاطلا نوكسو فاقلا رسكب ةيرطقلاو « «ةمامعلا ضقني ملو هسأر مدقم

 رخآ ءايلا نوكسو نيسلا رسكب رحبلا يسو نامع نيب عضوم رطق ىلإ بسني مالعأ اهب رمح
 رامخلاو ةمامعلا ركذ ىلع راصتقالا ثيداحألا ضعب يف عقو يرهزألا لاقو هلحاس وهو فورحلا

 يباطخلا لاق ةيصانلا مهعم ةريغملا ثيدح يفو «يراخبلا هجرخأ هيفخو هتمامع ىلع اهضعب يفو

 يف ةيصانلا يوارلا فذح امنإو مكحلا ىلع لمحي لمتحلملا نأ هليصحت ام باوجلا يف يقهيبلاو

 نم تسيل ةمامعلاو سأرلا حسم ضرف ىلاعت هللا نأل « هفذحف ةمدقم مولعم اهضعب نأل اهضعب

 . هعزن قشي هنأل ديعب فخلا ىلع اهسايقو لمتحمل اب نيقيلا كرتي الف سأرلا

 ثیدح لاقي نأ هریدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( هب انایب قحتلاف لمجم باتکلاو) :م

 ىلع ةدايزلا باب نم سيل اذه نأ باوجلا ريرقتو باتكلا هب دازي الف داحآلا رابخأ نم ةريغملا

 اًنايب ةي يبنلا لعف قحتلا ريدقتلا ذإ باتكلاب يأ «هب اًنايب ربخل ا قحتلاف» لمجم باتكلا لب باتكلا

 ف ئجرا ن رال س كرو ال ابتا هار او نالا حدر ااف ليجلاو
 . لمأتلا مث بلطلا مث راسفتسالا

 لمجلا نم نايتإلا ءهب لمعلا نكي ال ام لمجللا نأل لمجم باتكلا نأ ملسن :تلق نإف

 يف نايبتلا لبق هب لمعلا نأ ملسن ال تلق «هنقيتل لقألا ىلع هلمحب نكمن صللا اذهب لمعلاو

 مجار . ؛نالوهجم» نمحرلا دبع وبأ هخيشو ميت ينب ىلوم هللا دبع وبأ امهركذب درفت : نيقوملا ركذ نود حيحص (1)

 . ۲١۳( /۱) ةيارلا بصن»
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 الإ ضرفلا نكي ال امو اهيلع ةدايزب الإ نوكي ال اهيلع حسملاو ةرعش نم لقأ نوكي دق الإو لمجللا

 . رادقملا يف لامجإلا ققحتف ةمولعم ريغ ةدايزلاو ضرف وهف هب

 رادقم لولدملا نإف لولدملا نم صحخأ ليلدلا نكلو هل اًنايب ربخلاو لمجم هنأ انملس : تلق نإف
 . بولطملا ديفي ال هلثمو ةيصانلا نييعت ىلع لدي ليلدلاو سأرلا عبر وهو ةيصانلا

 ةيصانلا وهو ىمسملا لمجمللال رادقملل اًنايب ةيصانلا تناكف لامجإلا هيف امل نايبلا :تلق
 يف نييواستم اناكف عئاش زاجم وهو ماعلا ةدارإو صاخلا ركذ باب نم ناكف لمجملا يف لامجإلاو

 . مومعلا

 ربخو يعطق ليلدب تبشي ام صاخلا ضرفلا نأل ضرف ةيصانلا رادقم نأ ملسن ال :تلق نإف

 ‹ موزلملا يفنيف فتنم دحاجلا ريفكت وهو همزال نكلو هانملس نئلو عطقلا ديفي ال دحاولا
 نود لمجملا ىلإ اقاضم هدعب مكحلا ناك لمجملل اًنايب قحل اذإ دحاولا ربخ نيذه يف لصأللا:تلق
 نوكي ال نم دحاجلا نأل مزاللا ءافتنا ملسن الو يعطق ليلد باتكلاو باتكلا نم لمجملاو نايبلا
 الأ نيبناحجلا نم ريفكتلا عنمت ةهبشلا ةوقو ةيوق ةهبش دمتعم لوأتم عمجلا وأ لقألا بجومو ًالوؤم
 لاقو مهليوأتل ةنسلا لهآ رظن يف يعطقلا ليلدلا هيلع لد ام اوعنم اب نورفكي ال عدبلا لهآ نأ ىرت
 اذهلف هيف عوطقم ليلدب تباث هنأ رابتعاب اداقتعا ملعلا بجوي يذلا وه ضرفلا ليق نإف : يقانغسلا

 ؟ ًضرف نوكي فيكف رادقملا قح يف يأ قح يف اذه تباث ريغ دحاجلا رفكو هدحاج رفكي

 اًعوطقم ليلدلا نوكو ملعلاو بوجولا ينعأ ةثالثلا نكل رادقملا قح يف اتباث نكي مل نإ :انلق
 مسالل اًقالطإ حيسملا لصأ مساب رادقملا ىمسمف حسملا لهأ قح يف ةتباث اهلك دحاجلا رفكو هب
 هل اًريسفت نوكي ال الإو ريسفتلا لوأتم رسفملاو حيسملا اذه ريسفت رادقملا نأل نمضتملا ىلع نمضتملا

 باجيإك دهتجملا معز ىلع ضرفلا وهو ينظو ركذ ام وهو يعطق نيعون ىلع ضرفلا لوقتو
 وأ ةالصلا ةدارإ دنع ةراهطلا هيلع ضرتعت نولوقي مهنإف انباحصأ دنع ةماجحلاو دصفلاب ةراهطلا

 ةاكزلا هلوق يف ضرفلا ىلع بوجولا مسا قلطيامك بوجولا ىلع ضرفلا مسا قلطي لوقت
 لامجإلا :« رايتخالا» بحاص لاقو لدبلا ىلع موزللا ىنعم يف امهئافتكال بجاو جحلاو ةبجاو

 . عبرلا ةدارإ لمتحيو كلام لاق امك عمجل ا ةدارإ لمتحي هنإ ثيح نم صنلا يف

 عيمجلا ةدارإ لامتحا يف نأل فيعض اذهو يعفاشلا لاق امك لقألا ةدارإ لمتحيو :انلق امك

 لوصألا يف انركذ امك ليصألا ضراعي ال زاجملا ةلزنب وهو ةدئاز مكسوؤرب يف ءابلا نوكت
 ركب وبأ لاقو « ًالمجم نيلامتحالا نيذهب صنلا نوكي الف ناك ضعب يأب نكغ انه اه لمعلاو

 هضعب حسم يضتقي (مكسوؤرب اوحسماو) : ىلاحت هلوق «ماكحألا» يف -هللا همحر- يزارلا
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 ضعب يف اهلوخد زوجي دق تناك نإو يناعملا ةدافإل ةعوضوم تاودألا هذه نأ مولعم هنأ كلذو

 ىلع انه اه اهلامعتسا نكمأ امل نكلو ءاوس اهمدعو اهدوجو نوكيو ةاغلم نوكيف ةلص عضاوملا

 كدي تحسم تلق كنأ كلذ ىلع ليلدلاو ضيعبتلل اهنإ انلق كلذلف اهؤاغلإ ءزجي مل ةدئافلا هجو

 حسم لوعفملا ناك طئاحلا تحسم : تلق ولو هعيمج نود هضعبب اهحسم لوعفملا ناك طئاحلاب

 لمحت كلذك ناك اذإف ةغللاو فرعلا يف اهطاقسإو اهلاخدإ نيب قرفلا حضوف هضعب نود هعيمج

 اهنأل امهنيب ةافانم ال ذإ قاصلإال لصألا يف تناك نإو اهقحل ةيفوتسم ضيعبتلا ىلع ةيآلا يف ءابلا

 . ضورفملا ريسفت يف قاصلإلل ةلمعتسم نوكت

 هيب نع دامح نب ليعامسإ نع مدقم نب يلع نب رمع ىور ام ضيعبتلل اهنأ ىلع ليلدلاو
 لاق اذإف هأزجأ سأرلا ضعبل حسم اذإ لاق (مكسوؤرب اوحسماو) یلاعت هلوق يف ميهاربإ نع دامح

 ةغللا لهأ نم ناك دقو ضيعبتلل ءابلا نأ ربخأف هلك سأرلا حسم ضرفلا ناك مكسوؤر اوحسماو

 ليلقلا كرت زاوج ىلع عيمحجلا قافتا ةيآلا يف ضيعبتلا اهب ديرأ دق هنأ ىلع لديو اهيف لوقلا لوبقم

 يف ةلالد ىلإ جاتحا ذئنيحف ظفللا لامتشا وه اذهو ضعبلا ىلع راصتقالاو حسملا يف سأرلا نم

 .هدح يذلا رادقملا تابثإ

 ضعبب تحسم لاقي امک هلک يسأرب تحسم لاقي نآ زاج ال ضيعبتلل تناك اذإ : ليق ناف

 تحسم لاق اذإف ةاغلم اهنوك لامتحا عم ضيعبتلل تقلطأ اذإ اهتقيقح نأ انمدق هل ليق « هلك يسأر

 : فارعألا) (هريغ هلإ نم مكلام» ىلاعت هلوق وحن ةاغلم ءابلا نوكت نأ دارأ هنأ انملع هلك يسأرب

 . كلذ وحنو (۷۳ ٥4 ٠٠ ةيآلا

 ال اب ةغللا لهأ ءاج دقف ضيعبتلل ءابلا نأ معز نم ناهرب نباو ينج نبا لاق :تلق ناف

 بهذم وه ليقو ضيعبتلا كلام نباو « يبتقلاو « يسرافلاو « يعمصألا تبثأ : تلق هنوفرعي

 ءا انبرش رعاشلا لوقو . ١( ةيآلا :ناسنإلا) هللا دابع اهب برشي اًنيع» هنم اولعجو نييفوكلا
 حسم »نإف اًبلقو اًقذح ةيآلا يف نإو ةناعتسالل ةيآلا يف ءابلا مهضعب لاقو ءانعفرت مث رحبلا

 اذه يف قيقحتلاو ءاملاب مكسوؤر اوحسما لصألاف ءابلاب ليزملا ىلإو هسفنب هنع لازملا ىلإ ىدعتي
 لحملا ىلإ ىدعتي يديب طئاحلا تحسم وحن حسملا ةلآلا يف تلخد نآب قاصلإلل ءابلا نأ عضوملا

 نوكيو هنم ضورفملا ردق يف لامجإلا عقي لحملا لك لوانتي مل اذإف مكسوؤرب اوقصلأ هريدقت

 . هانردق امك كلذل اًتيب ثيدحلا

 (مكيديآو مكهوجوب اوحسماف) : هلوقب حسملا مكح مميتلا مكح يف نأ سيلأ :تلق نإف

 ال ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور ىلع امأ : تلق . هيف طرش باعيتسالا مث ٤١( ةيآلا : ءاسنلا ةروس)

 ىلاعت هللا نأ وهو باتكلا ةراشإب هانفرعف ةياورلا رهاظ ىلع امأو ىنعملا اذهل باعيتسالا هيف طرتشي
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 يف هللا همحر كلام ىلعو تارعش ثالشب ريدقتلا يف -هللا همحر -يعفاشلا ىلع ةجح وهو

 ‹ باعيتسالا طارتشا

 اميف اذكو ضرف لسغلا يف باعيتسالاو هرذعت دنع لسخلا ماقم نيوضعلا نيذه يف مميتلا ماقأ

 هجولل ةبرض كيفكي ام -هنع هللا يضر- رامعل ةي هلوق وهو ةروهشملا ةنسلاب وأ هماقم ميقأ
 . نيعارذلل ةبرضو

 ةجح هنوك نايب :ش ( - هللا همحر - يعفاشلا ىلع ةجح ) :م روكذملا ثيدحلا يأ :ش ( وهو) :م

 ةجح راصف كلذل هل ادر باتكلا راص هل نايبلا هجو ىلع باتكلاب قحتلا امل هنأ يعفاشلا ىلع

 ذاش هجو يعفاشلا ىلإ هبسن يذلا اذهو سأرلا رعش نم :ش (تارعش ثالثب ريدقتلا يف) :م

 ةرعش ضعب ولو مسالا هيلع قلطي ام سأرلا حسم يف بجاولاو ؛ةضورلا »يف روكذم هبهذم يف
 الح جرخي ال نأ حوسمملا رعشلا طرشو «تارعش ثالث طرتشي ذاش هجو يفو ةرشبلا يف هردق وأ

 نبا كلام ىلع اًضيأ ةجح وه يآ :ش (كلام ىلعو) :م . ىهتنا ادعج وأ ناك اًطبس لدس ول سأرلا
 بهذ يذلا نأ ملعاو «حسملاب سأرلا باعيتسا طارتشا يف يآ :ش (باعيتسالا طارتشا يف)« سنأ

 لي يبنلا ءوضو ةفص يف تيور يتلا ثيداحألا يف صن هل دجوي مل سأرلا حسم يف يعفاشلا هيلإ

 . انباحصأو كلام هيلإ بهذ ام فالخب

 نب ورمع نع «كلام هاور مصاع نب ديز نب هللا دبع ثيدح وهف كلام هيلإ بهذ ام امأ
 ءوضو نع ديز نب هللا دبع لأس نسح يبأ نب ورمع تدهش لاق هللا دبع نع ينزاملا ىىحي

 لسغف روتلا نم هدي ىلع ًأفكأف ةي هللا لوسر ءوضو مهل ًأاضوتف ءام نم روتب اعدف ةَ لوسرلا

 يف هدي لخدآ مث تافرغ ثالثب اًنالث رثنتساو قشنتساو ضمضمف روتلا يف هدي لخدأ مث اًنالث هيدي
 امهب لبقأف هسأر حسمف روتلا يف هدي لخدأ مث ةرم نيقفرملا ىلإ هيديو اًنالث ههجو لسغف روتلا

 ام امأو ء هللا همحر كلام ثيدح نم مهلك ةعامجلا هجرخأ هيلجر لسغ مث ةدحاو ةرم ربدأو

 . ىضم اميف ةريغملا ثيدح وهف انباحصأ هيلإ بهذ

 نب هللا دبع ثيدح ىضتقمب سأرلا عيمج حسم ضرفلا نوكي نأ يغبني ناك :تلق نإف

 كلذ قوف ام نأ ىلع لد ةيصانلا ىلع راصتقالا ةي هنع يور ال: تلق كلام هيلإ بهذ امك ديز

 هنأ هنع وري مل ذإ ةيصانلا رادقم ضورغملا انلعجو نيربخلا انلمعتسا دقف هب لوقن نحنو نونسم

 هيلإ بهذ امك ةيصانلا ردق نم لقأ ضورفملا ناك ولو اًنونسم اهيلع داز ام انلعجو اهنم لقأ حسم

 ‹ مهنيواود يف ةتسلا هاور حيحص ثيدحلاو « هانتبثأ ام باوصلاو ‹ نسحلا نب ورمع «ركفلا» ةحبط يف عقو (1)

 . يقيقحتب )١/ ٠١( “ةيارلا بصن» عجار
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 ةلآ يف لصألا وه ام رثكأ اهنأل ديلا عباصأ ثالثب انباحصأ ضعب هردق تاياورلا ضعب يفو

 : لاق حسملا

 ضعب يف ةيصانلا ىلع رصتقا امك ضورفملا رادقم ىلع هحسم لاح يف ةَ يبنلا رصتقال يعفاشلا

 . لاوحألا

 يف هنع اهركذ دمحم نع ةياور هذه :ش (عباصأ ثالثب انباحصأ هردق تاياورلا ضعب يفو) :م

 ملو « اعيمج فخلاو سأرلا يف دمحم لوق يف زاج اهدي ملو عباصأ ثالث عضو اذإ هنأ  هرداون»

 اربتعاامهو هسأر عبر ةلبلا بيصي ام ردقب اهدي ىتح فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف زجي

 عبصألا نأ الإ فصنو ناعبصإ اهعبرو عباصأ ةرشع وهو هب حوسمملا ربتعا دمحمو هيلع حوسمملا

 يفو» هلوق ريسفت يف نيدلا ماوق خيشلا لاقو عباصأ ةثالث ردق ضورفملا لعج يرجيال دحاولا

 نأ اذه يلع يغبني ناكف لصألا يف روكذملا هنأل ةياورلا رهاظ وهو هرخآ ىلإ « تاياورلا ضعب

 خيشلا لاقو ةياورلا رهاظ ريغ يف لمعتسم «تاياورلا ضعب» ةظفل نأل ةياورلا رهاظ ىلعو لوقي

 رهاظ ىلع لوقي نأ يغبني ناكف لصألا يف ةروكذملا اهنوكل ةياورلا رهاظ يه :ليق : نيدلا لمكأ

 اهيف يتلا ةياورلاو ةيصانلا رادقم وه سأرلا حسم يف ضورغملا نأ وه ةياورلا رهاظ : تلق ء ةياورلا

 . هركذام دري ىتح ةياورلا رهاظ ريغ يهو «رداونلا » ةياور يه عباصأ ثالثب ريدقتلا

 ىلإ ةدحاو ًاعبصإ داعأ ولو انركذ امك دمحم دنع زاج اهدي ملو عباصأ ثالث عضو اذإ :عرف

 ناموقي اهنطابو اهرهاظ نأل ةعبرألا اهبناوجب ةدحاو عبصإب حسم ول اذكو . زاج تارم ثالث ءاملا

 يفو« زوجيال هنأ يدنع حصألا : يسخرسلا لاقو ةدحاو عبصإ ماقم اهبناجو نيعبصإ ماقم

 تأي مل هنأل زجي مل ةدودمم الو ةعوضوم ريغ ةبوصنم عباصأ ثالشب حسم ولو ؛عئادبلا»

 ءاملا ناك نإ «طيحملا» يفو ءرفزل اًقالخ اندنع زجي مل ضورفملا غلبأ ىتح اهدم ولو ضورفملاب
 اذك زوجي حوتفم امهنيبو ةبابسلاو ماهبإلاب حسم ول اذكو ةلب وأ اديدج ءام ذخأ هنأك زاج رطاقتي
 الو زوجي سأرلا ةرشب ىلع حسملا «زيجولا حرش» يفو هسأر رعش حسم اًضيأ هيفو «ىبتجملا » يف

 هلسغ ولو روعشلا ىلإ ضرفلا لاقتنال زوجي ال انباحصأ ضعب لاقو ءرعشلا تحت اهنوك رضي
 له مث« ةدايزو حسم لسخلا نأل زوجي هنأ حصألاو حسملاب رومأم هنأل زوجي ال ليق حسملا لدب

 هسأر أدب ولو . هركي ال هنأ رهظألاو ةعبارلا ةلسغلاك فرس هنأل هركي ليق حسملا لدب لسغ هركي

 مل ةرطق هسأر ىلع ترطق ولو زوجي ال : لافقلا لاقو زوجي هنأ امهحصأ نالوق هيف ديلا ديب ملو

 مل رعشلا ىلع حسي ملو سأرلا ةرشب ىلإ لصو اذإ «ةلبانحلا ينخم» يفو يفك ترج نإف هزجي
 نع لزني ملو هتبنم نع لزن ولو هيلع حسملا هزجي مل هسأر ىلع هدقعو لزانلااذه در نإو هزجي

 باضخلا ىلع حسملا هزجي مل هنيط وأ هرتسي اب هسأر بضخ ولو هأزجأ هيع حسمف ضرفلا لحم
 هئزجي ال امهدحأ نیهجو یلعف هحسم لدب هسأر لسغ نإو « باضخلا يف دمحأ هيلع صن نيطلاو
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 ءانإلا امهلاخدإ لبق نيديلا لسغ ةراهطلا نسو

 ةراهطلا كلذب دصقي حسم مث ناسنإ هيلع بص وأ رطملا ءام هسأر ىلع لصح ولو «ئزجي يناثلاو

 ةبشخ وأ ةلولبم ةقرخب هسأر حسم نإو «اًضيأ هأزجأ دصق ريغ نم هسأر ىلع ءاملا لعج نإو هأزجأ
 مث ةقرحخ عضو وأ اهب هسأر لبناف ةلولبم ةقرخ هسأر ىلع عضو نإو . نيهجولا دحأ ىلع هأزجأ
 رفظلا ملق نإاذكو اعامجإ حسملا ديعي ال هتيحل وأ هسأر قلح ولو هئزجي مل هرعش لبنا ىتح اهلب
 قلح ولو : يجورسلا لاقو رعشلا قلح دعب حسملا ةداعإ بجي ةيعفاشلا ضعب دنعو فخلا طسنكو

 هيلع :ريرج نبا لاقو هيلع ةداعإ ال هفخ طرش وأ هرفظ ملق وأ هبراش زج وأ ءوضولا دعب هسأر
 «بحتسم ليقو ةنس ليق قنعلا حسمو عضوملا كلذ ىلع ءاملا رارمإ هيلع : ميهاربإ لاقو ءوضولا

 ءاملا نولتي ملام زوجي اهسأر ىلإ ءالا لصوو اهرامخ ىلع ةأرملا تحسم ولو ةعدب موقلحلا حسمو

 دنع زجي مل ةباؤذلا اهسأر ىلع حسمف ءاسنلا هلعفي امك هسأر قوف ةلودسم ةباؤذلا تناك ولو

 مل ةياقولا وأ باضخلا ىلع تحسم ول « يفطانلا ةياده» يفو لسري مل اذإ هزوج مهضعبو ةماعلا

 اًقلطم ءام هنوك نم ءاملا جرح اذإ اذه ليقو باضخلا لسغ لبق اذه ليقو رعشلا ىلإ لصو نإو زجي

 هفك يف ىقبي للبب هسأر حسم الف الإو زوجي رعشلا ىلإ لصو نإ : ءاملعلا ةماع لاق «مظنلا» يفو

 عرش ءوضولا ضئارف نايب نم غرف امل :ش (ءانإلا امهلاخدإ لبق نيفكلا لسغ ةراهطلا ننسو) :م

 نم دارملاو ماللا وأ يف ىنعجب امإ نايبلل هيف ةفاضإللاو ىوقأ اهنوكل ضئارفلا ميدقتو هننس نايب يف

 لصألا يف ضرفلا نأل عمجلا ظفلب ةنسلاو . دحاولا ظفلب ضرفلا ركذ امنإو ءوضولا ةراهطلا

 اهدارفأ معتل اهعمجف دارفأ اهلو مسا اهنإف ةنسلا فالخب عمجلا نع ىنغتسيو ريثكلاو ليلقلا لوانتي
 نالف ماقتسا لاقي نيتحتفب ننسلا كلذكو اًقلطم ةقيرطلا ةخللا يف يهو ةنس عمج نيسلا مضب يهو

 نعو ههجو نع يأ لبجلا ننس نع حنتو كهجو ىلع يأ كتنس ىلع ضما لاقيو دحاو ننس ىلع
 نونلا ةحتفو نيسلا ةمضو نونلا حتف عم نيسلا ةحتف يهو تاغل ثالث هتنسو هننسو قيرطلا ننس

 رمتلا نم برض اًضيأ ةنسلاو امهتريس يأ نيرمعلا ةنس لاقي اًضيأ ةريسلا ةنسلاو اًَعم امهمضو

 ركذو «طيحملا» يف اذك نيترم وأ ةرم الإ هكرتي ملو هيلع ايب يبنلا بظاو ام ةعيرشلا يفو ةنيدملاب
 ةرم هلعفام بدألاو رذعل الإ هكرتي ملو ةَ يبنلا هيلع بظاو ام ةنسلا : ديزملا»و« ديفملا »يف

 . هکرت مث نیترمو

 مالسلا هيلع هلعف ام ةنسلا دحو :هداز رهاوخ لاق «عفانملا» يفو اًمئاد هنأش بدأ هدارم :تلق

 اهنايتإ ىلع رجؤي ام ةنسلا «ةيادبلا» يفو « اهكرت ىلع ماليو اهنايتإب رمؤيو ةبظاوملا ليبس ىلع

 يفو باوث هلعف يف ام ةنسلا : يزارتألا لاقو « ةيلعفلاو ةيلوقلا لوانتت يهو اهكرت ىلع ماليو

 باقع ال :تلق . اغإو لقنلا نع ا زارتحا باتع هكرت يف : تلق امنإو لاق مث باقع ال باتع هكرت

 ةنسلا : لمكألا لاقو «ماقملا اذه يف يرطاخ هعدبأ فيرعتلا اذه ضرفلاو بجاولا نع اًزارتحا
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 يف هدي نسمغي الف همانم نم مكدحأ ظقيتسا اذإ مالسلا هيلع هلوقل همون نم ئضوتملا ظقيتسا اذإ

 * هدي تتاب نيأ يردي ال هنإف اًنالث اهلسغي ىتح ءانإلا

 نم لكو كرتلا يف ةمالملا قحتسيو لعفلا يف باشي نأ اهمكحو نيدلا يف ةكولسملا ةقيرطلا يه

 سيلف هرطاخ عادبإ نم هنأ ىعدا يذلا يزارتألا فيرعت امأ رظن نع ولخي ال صقان نيفيرعتلا

 باقع هك رت يف هلوقو اًضيأ لفنلاو ضرفلا لمتشي باوث هلعف يف نأ هلوق يف نأ لوألا نم ءيشب

 رجب ةف تاقبلا رف بالا نأ كس نكر بالا ن ن اتالار نتج

 ىف لخدي اذه هفيرعت نأ ىناثلا ءاًضيأ اًباذع اهكرت ىف نإف بجاولا ةوق ىف ىه ىتلا ةدكؤملا ننسلا

 ءادتقالاب انرمآ األ باقغ اهكرث فو تاوث اهلعغ ىف كش أل نيرمعلا ةريس نإف هل ىلا ريغ ةنس
 كراتو اًبجاو نوكي هب اًرومأم امهب ءادتقالا ناك اذإف ؛يدعب نم نيذللاب اودتقا» : لب هلوقل امهب
 الك يبنلا ريغ ةنس هلوانتل عنام ريغ هنإف لمكألا فيرعت امأو « باتعلاو باقعلا قحتسي بجاولا

 . یفخی ال ام ىلع

 امهلاخدإ لبق نيديلا لسغ ةيفيك مث -هللا همحر- هداز رهاوخ فيرعت تافيرعتلا نسحأو
 هنكي ال اًريبك ناك نإو اًئالث امهلسغيف هنيي ىلع بصيو اريغص ناك نإ ءانإلا ذخأي نأ ىلع ءانإلا

 ةحملاو ميلا لأي الث اهلسخيف هيم ىلع بميت هم ناك نإ رم ءان هالا هم عاب عفر

 لسغي مث :؛لصألا» يف دمحم لاق ىتح ضرفف لسغلا سفن امأ غسرلا ىلإ نيديلا لسغ ميدقت
 ميدقت يأ نيديلا لسغ ةراهطلا ننسو هلوق : ةعيرشلا جات لاقو ءاًيناث امهلسغ بجي الف هيعارذ

 . ضرف هنإف لسخلا سفن ال نيديلا لسغ

 كلذ لقن همون نم ىضوتملا ظاقيتسا دنع كلذ طرش :ش (همون نم ئضوتملا ظقيتسا اذإ) :م

 يقافتا طرش وه ليقو امهلسغ نسي ال ظقيتسي مل اذإ هنأ ىتحح طرش هنأ يردركلا ةمئألا سمش

 هيلعو هريغو ظقيتسملا لمشت ةنسلاو ثيدحلا ظفلب اًكربت ظقيتسملاب امهلسغ فنصملا صخ
 نيرمأ لمتحي ىضوتملا :هلوقو . فنصملا هركذي يذلا ثيدحلا يف مالكلا ديزم ءيجيسو نورثكألا

 نم هب دیری نأ رخًالاو « یلوأ هریغف هقح يف كلذ نس اذإف ءوضو ىلع ماق نم هب ديري نأ امهدحأ

 . مهفاف زاجم يناثلا يفو ةقيقح مالكلا لوألا يفف ءوضولا ديري

 هنإف اًنالث اهلسغي ىتح ءانإلا يف هدي نسمغي الف همانم نم مكدحأ ظقيتسا اذإ مالسلا هيلع هلوقل) :م

 يبأ نع مهلك ةفلتخم ظافلأب ةعامجلا هجرخأ حيحص ثيدحلا اذه :ش ( هدي تتاب نيأ يردي ال

 -ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع كلام انربخأ فسوي نب هللا دبع نع يراخبلاف ةريره

 ةظفل درت ملو « ةبراقتم ظافلأب - هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح نم مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هج رخأ : حيحص (#)

 ١ رازبلا دنع الإ اهدجأ ملو : لاقو « هدنسم» يف رازبلل يعليزلا هازع لب ‹ مهبتك يف ديكوتلا نونب «نسمغت «

 ةيارلا بصن )١/ ٠١( .
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 نمو رثنتسي مث ءام هفنأ يف لعجيلف مكدحأ اضوت اذإ » :لاق هيي هللا لوسر نع - هنع هللا يضر

 محا نا د وغو ا الا الحدب نا لف دب لی ام نم یا ا ر رو

 ناوكذ نب هللا دبع همسا نونلا فيفحتو ةمجعملا يازلا رسكب دانزلا وبأو '«هدي تتاب نیآ يردي ال
 [ةتسلا] لاجر نم يندملا زمره نب نمحرلا دبع وه جرعألاو ءةتسلا لاجر نم يندملا يرقملا
 دلاخ نع لضفملا نب رشب انثدح الاق يواركبلا رمع نب دماحو يمضهحلا يلع نب رصن نع ملسمو

 هدي سمغی الف همون نم مکدحآ ظقیتسا اذإ» : لاق يب يبنلا نأ ةريره يبأ نع قيقش نب هللا دبع نع

 وبأ انثدح لاق ددسم نع دواد وبأو . « هدي تتاب نیآ يردي ال هنإف تارم ثالث اهلسغي ىتح ءانإلا يف

 ماق اذإ» ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع حلاص يبأو نيزر يبأ نع شمعألا نع ةيواعم

 وبأو « « هدي تتاب نی يردي ال هنإف تارم ثالث اهلسغي ىتح ءانإلا يف هدي نسمغي الف ليللا نم مكدحأ
 ةقث نارهم نب ناميلس همسا شمعألاو ةتسلا لاجر نم نيتمجعملاب مزاخ نب دمحم همسا ةيواعم

 ملسم لاجر نم ةيزخ دس يدسألا كلام نب دوعسم همسا يازلا رسكو ءارلا حتفب نيزر وبأو ريبك

 . ةتسلا لاجر نم نامعنلا لاقيو تايزلا ناوكز همسا حلاص وبأو ةعبرألاو

 نع يرهزلا نع يعازوألا نع ملسم نب ديلولا انثدح لاق يقشمدلا ديلولا نع يذمرتلاو

 لخديالف ليللا نم مكدحأ ظقبتسا اذإ» لاق ةي يبنلا نع ةريره يبأ نع ةملس يبأو بيسملا نب ديعس

 يعازوألا همسا ديلولا وبآو « «هدي تتاب نيأ يردي ال هنإف اًنالث وأ نيترم اهيلع غرفي ىتح ءانإلا يف هدي

 ليقو [. . . .]لئابق نم يهو عازوأ ىلإ هتبسنو روهشم ريبك مامإ ورمع نب نمحرلا دبع همسا

 هللا دبع نب هللا ديبع نب ملسم نب دمحم يرهزلاو قشمدب ةيرق عازوألا ليقو نادمه نم عازوألا
 نب هللا دبع همسا ةملس وبآو بلاغ نب يؤل نب بعك نب بالك نب ةرهز ىلإ هتبسنو باهش نبا
 . هتینکو همسا لاقیو فوع نب نمحرلا دبع

 نأ ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع نايفس انثدح لاق ديعس نب ةبيتق نع يئاسنلاو

 مكدحأ نإف اًنالث اهلسغي ىتح هئوضو يف هدي نسمغي الف همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ١ : لاق اي يبنلا
 نب ديلولا انثدح لاق يقشمدلا ميهاربإ نب نمحرلا دبع نع ةجام نباو . “هدي تتاب نيأ يردي ال '

 امهنأ نمحرلا دبع نب ةملس يبأو بيسملا نب ديعس نع يرهزلا انثدح يعازوألا انثدح لاق ملسم

 يف هدي لخدي الف ليللا نم مكدحأ ظقيتسا اذإ» ةا هللا لوسر لاق : لوقي ناك ةريره ابأ نأ هاثدح

 . «هدی تتاب نیآ مکدحأ يردي ال هناف اًنالث وأ نیترم اهيلع غرف ىتح ءانإلا

 ‹ )٦٦/۱( يئاسنلاو )۱٤١(« دواد وبأو AD ملسمو « )١/ ۸٠( يراخببلا هاور : حيحص )۱(

 . )٤۱۲/۱( «یربکلا» يف يقهيبلاو < )٤۱۲/۱( يوغبلاو . ۲٤۲( /۲)دمحأو
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 ريكب نب رشب انثدح لاق بيعش نب ناميلس انثدح لاق «راثآلا يناعم »يف يواحطلا هجرخأو

 انثدح لاق يعازوألا انثدح : لاق يبايرفلا انثدح : لاق رصن نب ديعس انثدحو يعازوألا انثدح لاق

 لخديالف ليللا نم مكدحأ ماق اذإ» : لوقي ناك ةريره ابأ نأ بيسملا نب ديعس انثدح لاق باهش نبا

 يبايرفلاو . «مكدحأ دي تتاب نيأ يردي ال هنإف اًالث وأ نيترم وأ ةرم اهيلع غرفي ىتح ءانإلا يف هدي

 ةبسنلا ءاي اهدعب ةروسكم ةدحوم ءاب فلألا دعبو فورحلا رخآ ءايلابو ءارلا نوكسو ءافلا رسكب

 دعب ءاي ةدايزب يبايريف وهو لصألا ىلع اًضيأ يبايرفلا لاقيو خلب يحاونب ةديلب بايراف ىلإ ةبسن
 . هريغو يراخبلا خيش فسوي نب دمحم وهو ءافلا

 يبأ ثيدح نم ينطقرادلا هاورف رباج ثيدح امأو رمع نباو رباج نع يور ثيدحلا اذهو
 يف هدي لخديالف ليللا نم مكدحأ ماق اذإ» ةا هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- رباج نع ريبزلا

 . نسح هدانسإ ٩ «اهعضو ام يلع الو هدي تتاب نيأ يردي ال هنإف اهلسغي ىتح ءانإلا

 نع باهش نبا ثيدح نم اًضيأ ينطقرادلا هاورف . امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح امأو
 يف هدي لخدیالف همانم نم مکدحأ ظقیتسا اذإ» ال هللا لوسر لاق : لاق هیبأ نع هللا دبع نب ملاس
 تیأرأ » لجر هل لاقف « «هدیب فاط نیأو هنم هدي تتاب نی يردي ال هنإف تارم ثالث اهلسغي تح ءانإلا

 ناك نإ تيأرأ لو قتو» هَ هللا لوسر نع كربخأ لاقو رمع نبا هبصحف؟ اًضوح ناك نإ
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 ةياور يف ام قفاوي همانم نم مكدحأ ظقيتسا اذإ هلوق لب هارت امك قسنلا ىلع ةروكذملا تاياورلا

 عقو هنآالإ ءالؤه ةياور يف عقي مل ةددشملا ديكوتلا نونب «هدي نسمغي الف» هلوق ينطقرادلاو يراخبلا

 هاعوفرم ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم نع ناسح نب ماشه ثيدح نم هاور هنإف رازبلا ةياور يف
 . ثيدحل ا« اهيلع غرفي ىتح هروهط يف هدي نسمغي الف همانم نم مكدحأ ظقيتسا اذإ

 ةياور يف اذكو يهنلا ةروص ىلع «نسمغي الف »هلوق وهو ملسم ةياور يف عقو يذلاو

 ةياور يف عقو دواد يبأو ملسم ةياور يف عقواذكو تارم ثالث اهلسغي ىتح هلوقو «يئاسنلا

 ةياور يف اذكو اًنالثوأ نيترم يذمرتلا ةياور يفو فنصملا ظفل لثم «اًنالث اهلسغي ىتح» يئاسنلا

 ملسم ةياور يف اذكو هدي تتاب نيأ يردي ال مكدحأ نإف يراخبلا ةياور يفو يذمرتلاو دواد يبأ

 ةياور يف اذكو «هدي تتاب نيأ يردي ال مكدحأ نإف» يراخبلا ةياور يفو يذمرتلاو دواد يبأو

 قفاوي ال ثيدحلااذه يف فنصملا ظفلو ةيزخ نباو ةجام نبا هاورو . نسح هدانسإ

 )١( ةجام نبال يعليزلا هازع )۳۹١( «ةيارلا بصن» يف )١/ ١١( نسح هدانسإ :لاقو ينطقرادلا هاورو )١/٤۹ -

 (نتسلا . 1 ۰

 )۳١١(. « ةجام نبا نتس حيحص» يف ينابلألا نيدلا رصان هححص دقو « يمزرعلا كلملا دبع هدانسإ يف :تلق

 . نسح هدانسإ :لاقو « ٤۹( /۱) ينطقرادلا هاور (۲)
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 يفو يواحطلا ةياور يف اذكو « هدي تتاب ميف يردي ال مكدحأ نإف » ةجام نبا ةياور يفو يئاسنلا

 يف امهلخدي نأ لبق هيدي لسغيلف » يراخبلا ةياور يف الإ ددعلا ىلإ ضرعتلا مدع تاياورلا عيمج
 . (هئوضو

 يف هدي نسمغي الف» : يئاسنلا ةياور يفو « ؛ءانإلا يف هدي نسمغي الف » : ملسم ةياور يفو

 نم« اهيلع غرفي ىتح» يذمرتلا ةياور يفو « ملسم ةياور لثم دواد يبأ ةياور يفو .« هئوضو
 وأ نيترم هيدي ىلع بصي ىتح ىنعملاو ءاًعيرفت هتغرفأ اذكو « هيف ام تبلق اذإ اًعارفإ ءانإلا تغرفأ

 نب هللا دبع عماج يفو ٠« نيتبص وأ ةبص اهيلع بصي ىتح» «ريبكلا يقهيبلا ننس» يفو «اًنالث
 يفو « هدي تتاب ثيح يردي ال هنإف اهيف غرفي وأ هدي لسغي ىتح : كلام بحاص يرصملا بهو
 هنيميب فرغيلف » : ظفل يفو « «تافرغ ثالث هيدي ىلع فرغيلف » : «يزارلا متاح يبأ نبا للع»

 لبق ءانإلا يف هدي سمغ نإف » : اعوفرم ةريره يبأ نع نسحلا ةياور نم يدع نبا دنعو « «هئانإ نم

 . « ءاملا كلذ قريلف اهلسغي نأ

 نع حيبص نب عيبرلا نع ثيدحلا اذه ىور يذلا لضفلا نب ىلعم ىلع يدع نبا ركنأ :تلق

 ةحص مدعب نيرثكألا دنع عطقنم ثيدحلاو . " ءاملا كلذ قريلف » : ةدايز ةريره يبأ نع نسحلا

 : عاونأ ىلع هيف مالكلا مث - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع نسحلا

 نأ كلذ نايب . ةنس ءوضولا يف عورشلا لبق نيديلل لسخلا نأ ىلع انباحصأ هب لدتسا :لوألا

 يضتقي هرخآو لسخلا لبق ءانإلا يف ديلا لاخدإ نع يهنلل لسغلا بوجو يضتقي ثيدحلا لوأ

 وأ هندب نم رهاط ناکم يف ينعي ء«هدي تتاب نيأ يردي ال هنإف » : هلوقب ليلعتلل لسغلا بابحتسا

 . بوجولا نود اهنأل « ةنسلا تتبف تبثت صوصنملا ليلعتلا يف ال بوجولا ىفتنا املف « سجن

 كلذلف راوتألا نم نوئضوتي اوناك مهنأل ةنسلا هذه ليلعتلا يف نيبي ال نأ يبني ناك :تلق نإف
 . كلذ ريغت دقف نامزلا اذه يف امآو « ءانإلا امهلاخدإ لبق نيديلا لسغب مالسلا هيلع مهرمأ

 اغنإ ماكحألا نأل ىنعملا كلذ قبي مل نإو تمادو تيقب ءادتبالا يف ةنس تعقو امل ةنسلا :تلق

 قبي مل نإو « امكح ىقبت بابسألا نأل اهئاقب يف ال اهدوجو ءادتبالا يف ةقيقح اهبابسأ ىلإ جاتحي

 اهئاقب يف رهاوجلا ةلزنب ةيعرشلا بابسألا تلعجف مالعإلاو داجيإلا ةيالو عراشلل ىنعملا كلذ

 . لضفلا نب ىلعملا ةمجرت . (۳۷ )٦/ ١ «لماكلا» يف يدع نبا هاور (۱)

 اذهب يفتكأسف ء اظيغ نهذلا الي ام فيحصتلاو فيرحتلاب ةئيلم ةعبطلا ذهو «يلع» ؛ركفلا» ةعبط يف عقو :تلق

 لوح الو ةمدقملا يف تركذ ام يبسحو يدجي ال اب ةيشاحلا تلقثل قيقحتلا دنع نطاوملا هذه تعبتت ولف ردقلا

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو
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 . هوحنو فاوطلا يف لمرلاك اذهو « اًمكح

 بهذف ءانإلا امهلاخدإ لبق نيديلا لسغ يف ءاهقفلا فلتخاو : ةزيزب نبال ؛ماكحألا »يفو

 : ليقو هحرش يف بالخل ا نبا ردص هبو « بحتسم هنإ ليقو . ءوضولا ننس نم كلذ نأ ىلإ موق
 ءراهنلا مون نود ليللا مون يف هباجيإب :ليقو « هباحصأو دواد بهذم وهو « اًقلطم كلذ باجيإب

 ظفل فالتخا ىلع ناينبم نالوق هيفف نيقرفتم وأ نيعمتجم نالسغي له :لاقو «دمحأ لاق هبو

 يفو دارفأإلا يضتقي كلذو ‹ نيترم نيترم هيدي لسغي قرطلا ضعب يفف « كلذ يف دراولا ثيدحلا

 . عمجلا يضتقي كلذو «نيترم هيدي لسغي هقرط ضعب

 ‹« قالطإب ةنس هنإ : ليقف « ءوضولا لبق نيديلا لسغ يف ءاهقفلا فلتحخا : يجورسلا لاقو

 طق أضوتي مل مالسلا هيلع هنأ هيلع لديو « طوسبملا»و «طيحملا» يف ركذ اذكهو « روهشملا وهو

 «يشاوحلا»و «ةفحتلا» يف هلثمو . هيلع قفتم - هنع هللا ىضر - نامثع ثيدحو « هيدي لسغ الإ

 بجاولا نع بونت ةحتافلاك ةضيرفلا نع بونت ةنس نيغسرلا ىلإ امهلسغ يبلقت هيفو ٠ عفانملا»و

 . ةءارقلا ضرفو

 هبتنملا ىلع بجاو هنإ : هلوقو « كلام نع يورم هدي ةراهط ىف ديكأتلل بحتسم هنإ : ليقو

 لوقن نحنو « ليللا نم هلوقب ةجام نباو يذمرتلا ثيدحل دمحأ هلاق «راهنلا نود ليللاب مونلا نم
 يف كشلا ربتعملا لب ليللا نم مايقلاب اًصصوصخم سيل مكحلاف الإو بلاغلا رابتعاب ليللا ديق نإ

 وأ ليللا مون نم ماق ءاوس امهلسغ لبق ءانإلا يف اهلاخدإ هل هرك اهتساجن يف كش نمف ديلا ةساجن

 نم ماق نإ :دمحأ نعو .روهمجلا بهذم اذهو «مون ريغ يفاهتساجن يف كش وأ راهنلا مون نم

 ىلع ادامتعا يرهاظلا دواد هقفاوو هیزنت ةهارك هرك راهنلا مون نم ماق نإو ميرحت ةهارك هرك ليللا

 . ثيدحلا ظفل

 لساغلا مثأي ملو ءاملا دسفي مل هدي سمغ ول ىتح ميرحت ال هيزنت يهن يهنلا اذه نإ :يناثلا عونلا

 نإ سجني هنأ -هللا مهمحر- يربطلا ريرج نب دمحمو هيوهار نب قاحسإو يرصبلا نسحلا نعو
 . ليللا مون نم ماق

 ةريبك وأ نوكلاك ةريغص ةينآلا تناك اذإ ام ىلع لومحم ءانإلا يف هلوق نإ :ثلاثلا عونلا

 ىلع لومحم ىهنلاف ةريغص ةينآ هعم تسيلو « ةريبك تناك اذإ امأ ةريغص ةينآ هعمو بحلاك

 ۰ . رم دق مالكلا مامتو ةغلابملا ليبس ىلع لاخدإلا

 مل نإو هيف ةساجنلا عوقوب نيتلقلاك ةساجنلا هيف رثؤت ليلقلا ءاملا نأ هنم دافتسي :عبارلا عونلا

 . ةدئاف نوكي ال الإو هريغت
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 يفف ةمهوتملا يف هب رمأ اذإ هنأل اًتالث تاساجنلا لسغ بابحتسا هنم دافتسي :سماخلا عونلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءيجيس امك بلكلا غولو يف الإ ثالثلا قوف ءيش دزي ملو « ىلوأ ةققحتملا

 مالسلا هيلع هنأل شرلا اهيف رثؤي الو لسغلا اهيف بحتسي ةمهوتملا ةساجنلا نإ :سداسلا عونلا

 .اهيلع اهشري یتح لقي ملو اهلسغی یتح : لاق

 . تادابعلا باوبأ يف طايتحالاب ذخألا بابحتسا هيف :عباسلا عونلا

 كلذو «تارم ثالث بلكلا غولو نم لسغي ءانإلا نأ ىلع انباحصأ هب لدتسا : نماثلا عونلا

 اوناك مهنأ كلذو اًئالث وأ نيترم هيدي ىلع ءاملا غارفإب ليللا نم مئاقلا رمأ مالسلا هيلع يبنلا نأ

 اذإف سجنف سجنلا عضوملا بيصت مهيديأ تناك ابرو ءا لاب نوجنتسي الو نولوبتيو نوطوغتي
 نأ ىرحأو ىلوأ ناك تاساجنلا ظلغأ امهو طئاغلا وأ لوبلا نم ددعلا اذهب لصحت ةراهطلا تناك

 . تاساجنلا نم امهنود اب لصحي

 ىلع ءاملادورو امأو عامجإلاب اذهو هيلع تاساجننلا دوروب سجني ءاملا نأ : عساتلا عونلا

 يف : -هللا همحر- يوونلا نيدلا يبحم خيشلا لاقو « يعفاشلل اًقالخ اندنع كلذكف ةساجنلا

 اذإو هسجنت هيلع تدرو اذإ اهنأو هيلع اهدوروو ةساجنلا ىلع ءاملا دورو نيب قرفلا ثيدحلا اذه

 يضتقي كلذو ةساجنلا لامتحال ءانإلا يف نيديلا لاخدإ نع ىهن دق هنأ هريرقتو اهلازأ اهيلع درو

 نأ يضتقي كلذو ريهطتلل اهيلع ءاملا غارفإب اهلسخب رمأو هيف رثؤم ءاملا ىلع ةساجنلا دورو نأ

 دعب ارهاط ىقبي هنأ ملسن ال نكلو ةرورضلل ةاقالملا درجمب دسفم ريغ هجولا اذه ىلع ءاملا اهتاقالم

 . هسجنت ةساجن هيلع تدرو اذإ ليلقلا ءاملا نأ ةلالد هيفو : اًضيأ يوونلا لاقو . ةساجنلا ةلازإ

 مهتداع تناك نإو «ادج ليلق یری الو دیلاب قلعتی يذلا نأل [...... ] ملام :تلق نإو

 يدنع رظن هيفو : يريشقلا لاقو . هبراقت ال لب نيتلقلا نم برقت يتلا ةريغصلا يناوألا لامعتسا

 الو سجنلاب ريثأتلا نم معأ ريثأتلا قتلطمو هيف رثؤي ءاملا ىلع ةساجنلا دورو نأ ثيدحلا ىضتقم نأل

 نوكي دق ةساجنلا عوقوب ليلقلا ءاملا نأ مصخلا ملس اذإف نيعلا صحخألا توبث معألا توبث نم مزلي

 . سجنتلاب ريثأتلا صوصخ توبث مزلي الو ريثأتلا لطم تبث دقف اهوركم

 :مالسلا هيلع لاق اذهلو ءايحتسا اهيف يتلا عضاوملا يف تايانكلا لامعتسا هيف :رشاعلا عونلا

 نإو « كلذ وحنو ةساجن وأ هركذ وأ هربد ىلع تعقو هدي لعلف لقي ملو «هدي تتاب نيآ يردي ال هنإف»
 نكي مل نإف دوصقملا ةيانكلاب مهفي عماسلا نأ ملع اذإاذهو -مالسلا هيلع- هلوق ىنعم اذه ناك

 نم ءاج ام لمحي اذه ىلعو بولطملا فالخ يف عوقولاو سبللا يفنيل حيرصتلا نم دبالف كلذك

 . هب احرصم كلذ

۱A4 



 ‹ اهتراهطتب ةيادبلا نسيف ريهطتلا ةلآ ديلا نألو

 ليلدب ءاملا نإ هنآ ىلع تلد ةنيرقلا نكل اًماع ناك نإو « ءانإلا يف هلوق نأ :رشع يداحلا عونلا

 هريغ نيبو هنيب فلتخي ال مكحلا نكلو هب أضوتي يذلا ءالا وهو هئوضو يف ىرخألا ةياورلا يف ام

 ۰ .ةبطرلا ءايشألا نم

 ةدودشم وأ ةقلطم هدي تناك اذإ ام لوانتي « هدي نسمغي الف : هلوق نأ :رشع يناثلا عونلا

 . ظفللا مومعل نكي مل وأ هليوارس هيلع مئانلا نوك وأ بارج يف وأ ءيشب

 نم مئاقلا ناك نإف نيملسملا نيغلابلا ءالقعلل باطخ «مكدحأ» هلوق نأ :رشع كلاثلا عونلا

 لقاعلا غلابلا ملسملاك هنآ :امهدحا : نيهجو هيف نأ «ينغملا »يف ركذف اًرفاك وأ اًنونجم وأ اًيبص مونلا

 باطخلاب تبثي اغإ لمعلا نم عنملا نأل اًئيش هسمغ رثؤي ال هنأ :يناثلاو . هدي تتاب نیأ يردي ال هنآل

 . ءالؤه رخآ يف باطح الو

 ءوضولا ىلع امئان ناك هنأ ىلع لدي ءىضوتملا ظقيتسا اذإ فنصملا لوق نأ :رشع عبارلا عونا

 رم دق :تلق . ةراهطلا ننس نم كلذ دع فيكف ءانإلا امهلاخدإ لبق هيدي لسغ هقح يف نسي ال وهو

 امهلسغ فنصمللا صخ «ةيزانجلاو «ىبتجملا» ىفو « ءىضوحملا ظقيتسا اذإ : هلوق دنع هباوج

 طيحملا» يف ركذ هنإف «هريغو ظقيتسملل ةلماش ةنسلا الإو «ثيدحلا ظفلب اكربت ظقيتسملاب

 « ظقيتسا اذإ» : هلوق ةيادبلا يفو قالطإلا ىلع ةنس ءادتبالا يف امهلسغ نأ امهريغو «ةفحتلا»و

 ظقيتسي مل اذإ نسي مل ىتح اهتقيقح ىلع يرجت طرشلا ةملك يردركلا ةمئألا سمش نعو يقافتا

 ظقيتسملل ةنس هنوك نأ يرودقلا حورش رئاسو «يخركلا رصتخم حرش» يفو ؛حاضيإلا »يف ديقو

 . ةساجنلا عضوم ىلع عقت نأ اهلعلف ندبلا ىلع ةفاوط ديلاو « ةنظم مونلا نأل بسحف همون نم
 . الو نيديلا لسغ ىلإ هل ةجاح ال هنإف ءاملاب اًيِجنتسم ماق نب دودرم اذه نکل

 وأ ريغ ال هيعارذ لسغي له «ههجو لسغ دعب هيدي لسغ دارأ اذإ هنأ :رشع سماخلا عونلا

 ء ةرم غسرلا ىلإ نيديلا لسغ مدقتل ريغ ال نيعارذلا لسغ لصألا يف ركذ « عباصألا نم امهلسغي

 امهرهاظ نيديلا لسغ ديعي نأ يدنع حصألا : (ةريخذلا » يف هركذام يلع يسخرسلا لاقو

 نأل لكشم وهو ءوضولا ضرف نع بوني الف ءوضولا حاتتفا ةنس ناك لوألا نأل امهنطابو

 .هتداعإل ىنعم الف لصح ناك قيرط يأب ريهطتلا وه دوصقملا

 نأ رابتعاب بوجولا ىلع لدي هرهاظب اذه :ش (اهتراهطب ةيادبلا نسيف ريهطتلا ةلآ ديلا نألو) :م

 بوجولا مدع ىلع لدت اًمكحو ةقيقح وضعلا ةراهط نكلو ‹بجاو وهف هب الإ بوجولا متي ال ام

 . هريغو ظقيتسملا يف ةنسلا تتبثف

 ؟ امكحو « ةقيقح وضعلا ةراهط فيك :تلق نإف
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 ءادتبا يف ىلاسعت هللا ةيمستو : لاق « فيظنتلا يف هب ةيافكلا عوقول غسرلا ىلإ لسغلا اذهو

 ءوضولا

 نم لوق ىلع سجني ال ءانإلا يف هدي لخدأ ول هنألف اًمكح امأو « رهاظف ةقيقح امأ :تلق
 . سجنتي ءاملاف كلذ بجوي نم لوق ىلع امأو « لعفلا اذه ةينسب لوقي

 ضرفيف ءاهب الإ ةراهطلا ىلإ لصوتي الف ريهطتلا ةلآ ديلا تلق نإف : ةعيرشلا جات لاقو
 .اهلسغ

 بحتسملاو ةنسلا وه ذإ اًكضوتم هعاجطضا رهاظلا نأل نيقيب ةرهاط تناك ةلآلا هذه : تلق

 يأ اهرهطب ةيادبلا نستف فنصملا لوق يف اًضيأ لاقو « كشلاب سجنت الف اهسيجنت يف انككش دقو
 ةيهاركلا ذإ اموركم هك رت نوکی كلذك ناك ال هنإف هريغ سيجنت ىلإ يدؤي الئل اهلاح سابتلا دنع
 هوركملاذإ هوركملا مادعإ ةنسلا ذإ ةنس هب ناتيبلا نوكي ًاهوركم هكرت ناك اذإف ةساجنلا لامتحال
 . اهوركم هكرت ناك نذإف ةساجنلا لامتحال

 مضب غسرلا ىلإ ءانإلا امهلاخدإ لبق نيديلا لسغ ىلإ هب راشأ :ش (غسرلا ىلإ لسغلا اذهو) :م
 ينخم» يفو لصفملا دنع فكلا ىهتنم وهو ةمجعم نيغ هرخآ يفو ةلمهملا نيسلا نوكسو ءارلا
 هلوق ليلدب كلذ لوانتت عرشلا يف ةقلطملا ديلا نأل عوكلا نم اهلسغب رومأملا ديلا دحو : «ةلبانحلا

 نم قراسلا دي عطقت اغنإو ٨۸ ةيآالا : ةدئاملا) (امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو ق راسلا # : ىلاعت

 . عوكلا لصفم

 لسخلا اذه نإ :انلق دقو غسرلا ىلإ نيديلا لسغ ليلعت :ش (فيظنتلا يف هب ةيافكلا عوقول) :م
 . هيعارذ لسغي مث ؟لصألا» يف لاق دمحم نأل ضرفلا نع بوني

 هنأل نيديلا لسغ : هلوق ىلع فطع عفرلاب اذه :ش (ءوضولا ءادتبا يف ىلاعت هللا ةيمستو) :م

 ننسو : هلوق نوكي نأ زوجيو « ربخ دعب ربخ «هللا ةيمست »هلوقو ««ةراهطلا ننسو» : هلوقل ربخ
 : ءايشأ ةراهطلا

 . نيديلا لسغ لوألا

 . هللا ةيمست :يناثلاو

 ءادتبا يف هلوقب ةيمستلا ردق امنإو < نتسلا نم هركذ ام رخآ ىلإ ردقياذكو «كاوسلا :ثلاثلاو

 اهتنسو اهضرف ءوضولا لاعفأ عيمج عقتل ءوضولا يف هعورش لبق يمسي نأ هب دارأ هنأل ءوضولا

 ةيمستلاب

 . هركذ يذلا ثيدحلا يف هيلع ةلالدال :تلق نإف
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 *) «هللا مسي مل نمل ءوضو ال : مالسلا هيلع هلوقل

 « ركذامك عيمجلا لمشيل ءوضولا ءادتبا اهلحم نأ ىلع لد ءوضولا ةنس اهنآ تبث ال :تلق

 . "تبا وهف هللا مساب هيف ادبی مل لاب يذ رمأ لک » : مالسلا هيلع هلوقلو

 املف « هيلع دري ملف ًاضوتي وهو ةي يبنلا ىلع ملس هنأ ذفنق نب رجاهم ثيدح لد :تلق نإف

 هيلع هنإ . (ةراهط ريغ ىلع هللا رکذآ نا تهرک ينآ الإ كيلع درأ نأ ينعنمي مل هنإ » : لاق هنم غرف

 . ةيمستلا لبق ًأضوت مالسلا

 ًارطضم هئوضو لبق اهل ركاذلاو همامت نم اهركذ ناكف ءوضولا لامك مزاول نم ةيمستلا :تلق

 نم سيل ركذلا قلطمو «ركذلا مومع نم تصخف ضرفلل ةلمكملا ةنسلا هذه ةماقإل اهركذ ىلإ

 نماهنأل ءوضولا ءاضعأ ىلع ةلوقملا راكذألا يف صيصختلا يكح دقو « ءوضولا تارورض

 ركذي ناك : مالسلا هيلع هنأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع تبث ام اذه ضراعي لوقأ . هتالمكم

 هنأ لمكألا نم بجمعلاو «مالسلا هيلع هيلإ لضفألا كرت ةبسن زوجي الو « "نيح لك يف هللا
 ىلإ بسن ابو « «باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال » : ثيدحو ةيمستلا ثيدح نيب ضراعتلا نع باجأ

 ًأضوت مالسلا هيلع هنأ ىلع لدي ىرت امك كلذو : لاق مث ءوضولا لوأ يف ةيمستلا هراكنإ يف كلام

 . یضمو اذه ىلع تکسو هللا رکذی نأ لبق

 ءدحأ هجرخي مل ظفللا اذهب ثيدحلا اذه :ش (هللا مسي مل نل ءوضو ال : مالسلا هيلع هلوقل) :م

 اذه باتكلا بحاص ركذو . “«هيلع هللا مسا ركذي مل نل ءوضو ال » : هريغو دواد وبأ هجرخأ انإو

 . باتكلا لوأ هجيرخت مدقت دقو ادج فيعض ثيدحلا : ادج فيعض (۱)

 قيرط نم دواد وبأو ديعس نع فافخلا باهولا دبع قيرط نم دمحأو يواحطلا هاور ثيدحلا اذه : حيحص (۲)

 ديعس» نع مهلك عيرز نب ديزي قيرط نم مكاحلاو «ةدابع نب حور قيرط نم دمحأو ةجام نباو «ىلعألا دبع
 )١/ ٠١( «ةيارلا بصن»و « )۲١( « تارينلا بكاوكلا» عجار . طالتخالا لبق هنم اوعمس دقو «ةبورع يبأ نبا

 نباو دواد وبأو دمحأ هاورو ‹ )١١۷١( ضيحلا يف ملسمو ء(۹) ضيحلا يف يراخبلا « هيلع قفتم : حيحص (۳)

 .هجام

 هححصو اعوفرم ةريره يبأ نع هيبأ نع ةملس نب بوقعي ثيدح نم مكاحلاو ةجام نباو دواد وبأ هاور : فيعض )٤(

 . نيل هدانسإ يف : يبهذلا هبقعتو ر مكاحلا

 لاق . يثيللا هنآ باوصلاو «كلذل هححصو -بوقعي- نوشجاملا هنأ مكاحلا ىعدا : «صيخلتلا» يف ظفاحلا لاقو

 . (5۲ )١/ «ةيارلا بصن» رظنا . ها . ةريره يبأ نم هيبأل الو هيبأ نم عامس هل فرعي ال : يراخبلا

 : ثیدح هيف حصي ال (#)

 دعس نب لهس ثيدحو ‹ يردخلا ديعس يبأ ثيدحو ‹ دیز نب دیعس ثیدحو <« ةريره يبأ ثيدح نم يور

 < . ةربس يبأ ثيدحو « يدعاسلا

AV 
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 «دواد يبأ ننس »يف روكذملا انإو «كلذك سيلو فنصملا ظفلب دواد يبأ ىلإ هازعو «ثيدحلا
 ء اًيباحص رشع دحأ نع يور ثيدحلا اذه نأ ملعا مث « « هللا مسا ركذي مل نل ءوضو ال » : هريغو

 نب سنأو «يدعاسلا دعس نب لهسو «يردخلا ديعس وبأو «ديز نب ديعسو «ةريره وبأ : مهو
 . مهنع هللا يضر- ةشئاعو «دوعسم نباو « يلعو «رمع نباو «ةربس مأو «ةربس وبأو « كلام

 نب دمحم انثدح : لاق « ديعس نب ةبيتق انثدح :لاقو « دواد وبأ هاورف ةريره يبأ ثيدح امأ

 ال نمل ةالص ال : ل هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع هيبأ نع ةملس نب بوقعي نع ىسوم

 . «هيلع هللا ركذي مل نمل ءوضو الو « هل ءوضو

 ‹ كردتسملا» يف مكاحلاو ‹ اًضيأ ةجام نبا هاورو دانسإلا اذهب هدنسم ىف اًضيأ دمحأ هاورو

 بوقعي قيرط نم مهلك « ]۱٤١/١[ مكاحلاو « ]۳۲١[ ةجام نبأو « [۹۲] دواد وبأ هجرخآ : ةريره يبأ ثيدح=

 . ةريره يبأ نع هيبأ نع ةملس نبا

 . ىهتنا « هيبأ نم بوقعيل الو « ةريره يبأ نم عامس ةملسل فرعي ال ؟ريبكلا هخيرات » يف يراخبلا لاق

 . لاحلا لوهجم ةملسو : تلق

 IEEE E نب یب نع راجتلا نب بوبآ ییرط نس یقینا ا۷آ 5) یطقراذلا هجرحاو

 . مالسأ ًامهيلع ىسومل مدآ ةجاحم يف ادحاو اًنيدح الإ ىيحي نم عمسي مل بويأف اًعطقنم

 يبآ ثيدح نم مهلك )٤/ ۰(٠ مكاحلاو « (۹۲) ةجام نباو « )۲٤( يذمرتلا هجرحخأ : ديز نب ديعس ثيدحو

 . هتركذف « ديعس اهابأ تعمس اهن ثدحت ديز نب دیعس تنب هتدج عمس هنأ نمحرلا دبع نب حابر نع لافث

 للعلا يف متاح وبأ لاقو « ديج دانسإ هل اًنيدح بابلا اذه يف ملعأ ال : هلوق يذمرتلا لقنو دمحأ هلعأ : تلق

 . ىهتنا « لوهجم حابرو « لوهجم لافث وبأ حيحصلا كاذب اندنع سيل ثيدحلااذه : ( 0

 نع ديز نب ريثک قیرط نم امهالک « ۱٤۷( /۱) مکاحلاو « (۳۹۷) ةجام نبا هجرخأ يردخلا ديعس يبأ ثيدحو

 . هركذف ديعس يبأ نع هيبأ نع ديعس يبأ نب نمحرلا دبع نب حيبر
 ‹ ريبكلا للعلا يف يذمرتلا لقن امك يراخبلا هلعأ هبو « ثيدحلا ركنم نمحرلا دبع نب حيبر ىلع هرادم : تلق

 ثيدح اهيف ام نسحأ : لاقف ءوضولا يف ةيمستلا نع لبنح نب دمحأ تلأس : لاق هنآ مرثألل مكاحلا دنسأو

 . ىهتنا « هب مكحأ ثيدح هيف سیل هنأل « ءوضولا هئزجي نأ وجرأو « اتباث اًتيدح اهیف ملعآ الو ‹ دیز نب ریثک
 « )۲٦۹/۱( مكاحلاو ‹ (01۹۸) ريبكلا يف يناربطلاو « )٤٠١( ةجام نبا هجرخأ : دعس نب لهس ثيدح امأ

 . هدج نع هيب نع دعس نب لهس نب سابع نب نميهملا دبع قيرط نم مهلك
 فيعض : «ةجاجزلا حابصم » يف يريصوبلا لاقو « هاو نميهملا دبع : هلوقب يبهذلا هبقعتو مكاحلا هححص : تلق

 . نميهملا دبع فعض ىلع مهقافتال

 . )١/ ٥٤( « ةيارلا بصن » يناربطلل يعليزلا ظفاحلا هازع دقف : ةربس يبأ ثيدح امأ

 . )۲۸۸/١( دئاوزلا عمجم « هللا دبع نب ديزي يبأ نب ىيحيب يمثيهلا ظفاحلا هلعأو : تلق
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 حيحص ثيدح : لاق مث هركذف ةريره يبأ نع هيبأ نع ةملس يبأ نب بوقعي نع : هيف لاقف
 هيبأ نع ةملس يبأ نب بوقعي يأ ةملس يبآ نب بوقعيب ملسم جتحا دقو « هاجرخي ملو ءدانسإلا

 بوقعي ىلإ ةملس نب بوقعي نم اذه يف مكاحلا نهذ هات :تلق . رانيد ةملس يبأ مساو نوشجاملا

 هب جتحي ملاذهو يثيللا ةملس نب بوقعي وه ثيدحلا اذه يف يذلا اذهو ‹نوشجاملا ةملس نبا

 ا

 هيبأ نم بوقعيل الو ةريره يبأ نم عامس ةملسل فرعي ال : ريبكلا هخيرات يف يراخبلا لاقو

 نع يراخبلا قيرط نم يقهيبلاو ينطقرادلا دنع ىرخأ قيرط ثيدحللو «ةملس ةمجرت يف هركذ

 امو هيلع هللا مسا ركذي مل ام اضوت ام» : ظفلب ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع ىيحي

 الإ ریثک يآ نب ییحی نم عمسآ مل :لوقی نیعم نب ییحی هعمس بویآو . ٤ اضوتی مل ام یلص
 .(مالسلا هيلع ىسومو مدآ یقتلا» :ادحاو اًنيدح

 : لاق ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم نع تباث نب يلع قيرط نم يناربطلل ؛طسوألا» يفو

 بتكي لازي ال كتظفح نإف هلل دمحلاو هللا مسب لقف تاأضوت اذإ ةريره ابأ اي » : م هللا لوسر لاق

 : هعفر ةريره يبأ نع جرعألا قيرط نم اًضيأ هيفو . “ ءوضولا كلذ نم ثدحت ىتح تانسحلا كل

 هذهب درفت « « اهلخدي نأ لبق يمسيو اهلسغي ىتح ءانإلا يف هيدي لخدي الف همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ »

ع ةورع نع ماشه نع كورتم وهو ةورع نب ىيحي نب دمحم نب هللا دبع ةدايزلا
 دانزلا يبأ ن

O 

 دبع نب حابر نع لافث يبآ ثيدح نم ةجام نباو يذمرتلا هاورف ديز نب ديعس ثيدح امأو

 لاق : لوقي ديز نبا ديعس اهابآ تعمس اهنآ ثدحت ديز نب ديعس تنب هتدج عمس هنأ نمحرلا

 ةع هللا مسا ركي مل نل وضو الو ههل ءوضو ال نمل ةالص ال» : ب هللا لوسر

 )١( قباسلا شماهلا عجار .

 . )٤٤/١( «يقهيبلا ننس» « )۷١/١( «ىنطقرادلا ننس» (۲)

 .دمحم نب ميهاربإ ةمجرت - « نازيم ناسل» يف ظفاحلا هلاق : ركنم (۳)

 . باصأ امف يمثيهلا هدانسإ نسحو < (۷۳ )١/ ريغصلا (نيرحبلا عمجم )٤٠١/ ريغصلا » يف يناربطلا هاور

 . طسوألل ثيدحلا وزع يف - هللا همحر- فنصملا مهو دقو

 ةورع نب ىيحي نب دمحم نب هللا دبع هيفو « اهلخدي نأ لبق يمسب » : هلوق الخ حيحصلا يف وه : يمثيهلا لاق )٤(

 . )١/ ۲۲١( عمجملا . عضولا ىلإ هوبسن

 بصن» عجار . نيدانسإب ٤۳( /۱) هننس يف يقهيبلاو )١/ ۸١( ةجام نباو )٠١( ٠ يذمرتلا هاور : فيعض )٥(

 . )١/ ١١( «ةيارلا
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 نمؤيالو » : يليقعلاو مكاحجلا دازو يليقعلاو ٠ مكاحلاو «ينطقرادلاو ءرازبلاو ٠ دمحأ هاورو

 : لبنح نب دمحأ مامإلا لاق : يذمرتلا لاقو؛راصنألا بحب ال نم يب نمؤي الو يب نمؤي ال نم هللاب
 نسحأ -يراخبلا ينعي - ليعامسإ نب دمحم لاقو .ديج دانسإ هل اًثيدح بابلا اذه يف ملعأ ال
 ناطقلا نب يلعو هکردتسم يف مکاحلا هححصو «نمحرلا دبع نب حابر ثيدح بابلا اذه يف اًئيش

 الو مسا اهل فرعي ال حابر ةدج لاوحألا ليهاجم ةثالث هيف : لاقو «ماهبإلاو ٠ مهوتلا باتك يف
 هنأ عم لاحلا لوهجم اًضيأ لافث وبأو «لاحلا لوهجم اًضيأ حابرو « اذه ريغب فرعت الو لاح
 . يدرواردلاو ينطقرادلا مهنم هنع ةعامج ةياورل مهرهشأ

 حيحصلاو «كلذب سيل اندنع ثيدحلا اذه :لاقو ««للعلا» باتك يف متاح يبأ نبا هركذو
 نب دمحم تلأس :ريبكلا هللع» يف يذمرتلا لاقو "٠ لوهجم حابرو «لوهجم لافث وبأ
 نب ةمامث همسا :لاقف «لالخلا يلع نب نسحلا تلأس مث «هفرعي ملف لافث يبأ مسا نع ليعامسإ
 لافث وبأ : رازبلا لاقو «ءافلا اهدعب ةددشملا ءاثلا رسكب :لاقيو ةثلثملا ءاثلا مضب وهو «نيصحلا

 ربخلاف لافث وبأ الإ حابر نع ثدح الو «ثيدحلا اذه الإ ايور امهملعن ال هتدجو حابرو « روهشم
 فرع دقف حابر ةدج امأو حيحصب سيل ثيدحلا ةعرز وبأو متاح وبأ لاقو . تبثي ال لقنلا ةهج نم
 . ةباحصلا يف تركذ دقف هتدج امأو « اهمساب احرصم يقهيبلا هاورو مكاحلا ةياور نم اهمسا

 «يمرادلاو دمحأو «ةجام نبا هاورف -هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ ثيدح امأ

 نم مكاحلاو ‹يقهيبلاو ‹ينطقرادلاو «رازبلاو « نكسلا نباو يدع نباو «للعلا يف يذمرتلاو

 ال» :لاق اب يبنلا نأ ديعس يبأ هيبأ نع ديعس يبأ نب نمحرلا دبع نب حيبر نع ديز نب ريثك قيرط
 : لاق هنأ مرثألا ىلإ دنسأو «« كردتسملا» يف مكاحلا هححصو « "هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو
 ديز نب ريثك ثيدح اهيف ءاج ام نسحأ : لاقف « ءوضولا يف ةيمستلا نع لبنح نب دمحأ تلأس
 يف يذمرتلا لاقو «هب ثيدح هيف سيل هنأل ءوضولا هئزجي نأ وجرأو « اًتباث اًتيدح اهيف ملعأ الو
 ريثك :دمحأ لاقو «ثيدحلا ركنم نمحرلا دبع نب حيبرو ليعامسإ نب دمحم لاق :ريبكلا هللع»

 نعو «نيل هيف قودص : ةعرز يبأ نعو « يوقلاب سيل : نيعم نبا نعو «سأب هب سيل ديز نبا
 لاقو «خيش : متاح وبأ لاق حيبرو «هشيدح بتكي «يوقلاب سيل «ثيدحلا حلاص : متاح يبأ

 . ثيدحلا ركنم : يراخبلا نع يذمرتلا

 )۱( للعلا )١/٥۸( .

 . نسح ثيدح اذه : يريصوبلا لاق « (۳۹۷ )١/ ةجام نبا هاور : فيعض (۲)

 . حالطصالا ةيحان نم نسحلا هيف سيلو « بابلا اذه يف ثيدح نسحأ اذه : لوقي نأ بجي ناك :تلق
 . (۷۱ /۱) يتطقرادلاو « (۱۷۳ /۳) يدع نباو ء(۷٤۱ )١/ مكاحلاو « ٤۳( /1) يقهيبلا هاورو
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 نمحرلا دبع انثدح :لاقو « ةجام نبا هاورف -هنع هللا يضر- دعس نب لهس ثيدح امأو

 هيبأ نع يدعاسلا دعس نب لهس نب سابع نب نميهملا دبع نع كيدف يبأ نبا انثدح ميهاربإ نبا

 E E E لاق ويي يبنلا نع نع هدج نع

 دبعو « اًضيأ يناربطلا هجرخأو . ""راصنألا بحي مل ن ةالص الو لب يبنلا ىلع لصي مل نم ةالص

 . هيف فلتخم وهو «سابع نبا هوخأ هعبات نكل فيعض نميهملا

 : لاق ميهاربإ نب قاحسإ انربخأ : لاقو يئاسنلا هاورف - هنع هللا يضر - سنأ ثيدح امأو

 باحصأ ضعب بلط :لاق « سنأ نع ةداتقو تباث نع رمعم انربخأ : لاق قازرلا دبع انربخأ

هو ءانإ يف هدي عضوف «؟ءام مكنم دحأ عم له» : ايي هللا لوسر لاقف ءاءوضو ةي يبنلا
 : لوقي و

 : سنأل انلق : لاق ‹مهرخآ دنع نم اوئضوت تح هعباصأ نم جرخي ءاملا تیأرف «هللا مساب اوأضوت»

 ىسوم نب دسأ نع يسلدنألا بيبح نب كلملا دبع یورو « "نیعبس نم اًوحن : لاق «مهارت مک

 ءوضو الو ءوضوب الإ ةالص الو نمؤي مل نمل ناعإ ال » : ظفلب سنأ نع تباث نع ةملس نب دامح نع
 . "فعضلا ديدش كلملا دبعو « هللا مسي مل نل

 ىيحي انثدح رفعج وبأ انثدح :لاقو «« طسوألا» يف يناربطلا هاورف ةربس يبأ ثيدح امأو

 دمحف موي تاذ ربنا ةي هللا لوسر دعص :لاق « هدج نع هيأ نع ةربس نب هللا دبع نب ديز نبا

 هللا مسا ركذي مل نل ءوضو الو ء ءوضوب الإ ةالص ال ساتلا اهيأ» : لاق مث هيلع ىنثأو لجو زع هللا

 يف يبالودلا هاورو اصلا قح فرعی مل نم يب نمؤي الو يب نمي مل نم هللاب نمؤب الو «هيلع
 . (ةباحصلا باقلأ»و ء«ىنكلا»

 لاقو ‹« فيعض وهو ةربس مآ نع لاقف « ةفرعملا » يف ىسوم وبأ هجرخأف ةربس مأ ثيدح امأو

 . حصي ال ثيدح اهل ةربس مأ : يبهذلا

 دمحم نب دمحأ انثدح :لاقو « ينطقرادلا هاورف - امهنع هللا يضر - رمع نبا ثيدح امأو

 )١( ةجام نبا ننس : فيعض )٤٠١( « ؟ريبكلا» يف يناربطلا هاور دقف دودرم هوخأ هعبات : فتصملا لاقو )٥1۹۸(
 كيدف» تطقسو « يخأ نبال» فنصملا ةخسن يف تفحصت ابرف كيدف يبأ نبا نع نميهملا دبع ثيدح نم « ‹

 نميهملا دبع : ب يبهذلا هبقعتو هححصو (۲۹۹/۱) مكاحلا هاورو .

 . )۷١( «يئاسنلا حيحص .١ ينابلألا نيدلا رصان ةمالعلا هلاق : دانسإلا حيحص (۲)

 ركذ بدني : ةلأسملا قيقحتو . ةدراولا ةخيصلل ةلمسبلا طارتشا ىلع لدي ال نكل بابلا يف ليلد ىوقأ | ذهو :تلق

 . ملعأ هللاو ءيش يسانلا ىلع سيلو . كراتلا ءوضو حصيو ءوضولا لوأ يف ةلمسبلا

 هفقو حيحصلاو « هل ةنامأ ال نمل نام ال» : ظافلأب رخأ قرط هلو - هنع هللا يضر- سنأ ىلع فوقوم رثألاو اذه (۳)

 . ملعأ هللاو .سنأ ىلع
N يمثيهلا لاق » )۲۲۸/۱( دئاوزلا عمجم» رظنا ٩ )٤( 
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 نباا مصاع نع ميکح نبا هللا دبع انڻدح مارهب نب ماشه انثدح بلاغ نب دمحم انثدح دايز نبا
 ناک هئوضو ىلع هللا مسا رکذف اضوت نم ۵ : هيَ هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع عفان نع دمحم

 ءاًضيأ يقهيبلا هاورو «هئاضعال اروهط ناك هئوضو ىلع هللا مسا ركذي ملو اضوت نمو «هدسحجل اروهط
 . ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع ةقث ريغ يدهازلا ركب وبأو «فيعض اذه : لاق مث

 نب ىيحي لاقو « ءاحلا حتفب يزملا ءركذو «ميكح نب هللا دبع يدهازلا ركب يبأب دارأ :تلق
 نبا لاقو «حرصم باذك : يدعسلا لاقو «ءيشب سيل يدهازلاركب وبأ ميکح نب هللا دبع : نيعم

 . تاقثلا ىلع ثيدحلا عضي : نابح

 دمحم نب هللا دبع نب ىسيع ةمجرت يف يدع نبا هاورف - هنع هللا يضر - يلع ثيدح امأو

 . ٣ يقتسہ سيل هدانس : لاقو « يلع نع هدج نع هيبآ نع يلع نب رمع نبا
 انثدح قاقدلا دمحأ نب نامثعانثدح :لاقو ىنطقرادلا هاورف دوعسم نبا ثيدح امأو

 هللا دبع نع قيقش نع شمعألا انثدح مشاه نب ىيحي انثدح : لاق ‹ ةملس نب ميهاربإ نب قاحسإ

 مسا ركذيلف مكدحأ رهطت اذإ» :لوقي ةا هللا لوسر تعمس : لاق -هنع هللا يضر- دوعسم نبا

 غرف اذإف « ءاملا هيلع رم ام الإ هنم رهطي مل هروهط ىلع هللا مسا ركذي مل نإو «هلك هدسج رهطي هنإف «هللا

 هل تحتف كلذ لاق اذإف يلع لصيل مث هلوسرو هدبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشيلف هروهط نم

 ىيحي ريغ شمعألا نع هاور ملعأ ال فيعض اذه : لاق مث ءاًضيأ يقهيبلا هاورو . «ةمحرلا باوبأ

 . "ٹیدحلا كورتم مشاه نب ییحیو مشاه نبا

 نب ميهاربإ انثدح :لاقو « «هدنسم »يف رازبلا هاورف - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح امأو

 - ةشئاع نع ةرمس نع دمحم نب ةثراح نع نايفس انثدح يلوحلا دواد وبأ انثدح غئاصلا دايز

 ناك » : هظفلو اًضيأ ينطقرادلا هاورو « ىمس ءوضولا أدب اذإ ناك اب يبنلا نأ -اهنع هللا يضر

 هللا يمسيف ءوضولا ىلإ موقي ناك : ركب وبأ لاقو . ““ هللا ىمس اروهط سم اذإ اب هللا لوسر

 . ٤٤( /۱) یقهیبلاو « ۷٤( /۱) ینطقرادلا هاور (۱)

 . ۲٤۲ ۲٤٠١( /) (۱۳۸۹) ۲ ءافعضلا یف لماکلا » (۲)

 . )٤٤/۱( يقهیبلاو « (۷۳ /۱) ينطقرادلا هاور (۳)
 )٤( دمحم نبا ةئراح ىلع نيثيدحلا رادمو :لاقو رازبلاو ىلعي يبأل يمشيهلا هازعو « (۷۲ /۱) ينطقرادلا هاور ‹

 «عمجلملا» . هفعض ىلعاوعمجأ دقو )۱/ ۲۲١( .

 يف ثيدحلا اذه جارخإ هيوهار نبا ىلع دمحأ ركنأ دقو -اهنع هللا يضر- اهشيدح نم «ةثراح» هب درفت دقو :تلق

 . (هدنسمأ))

 . )١/ ۷١( «ينغملا قيلعتلا»و « )١٦/١( «ةيارلا بصن» عجار
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 . هيدي ىلع ءاملا غرفي مث

 وأ «لصاح ءوضو ال : هريدقت فوذحم اهربخو سنجلا يفنل ال »ةملك“ ءوضو ال :٠ هلوق

 ربخلا ناك اذإ اميس الو «عئاش ٤ال» ربخ فذحو «هيلع هللا مسا ركذي مل يأ: مسي مل نمل نئاک

 الو ‹ يلع الإ ىتف الو «هللا الإ هلإ ال : هنمو يفنلا ةلالدل كلذ ريغ نأ لصاحلاو « دوج وم اك اًماع

 ةيمستلاب الإ حصي ال ءوضولا نأ هيوهار نب قاحسإو رهاظلا لهأ لدتساو «راقفلا وذ الإ فيس

 «ةبجاو اهنأ دمحأ نعو ءوضولا ةداعإ هيلع بجي ادماع ةيمستلا كرت اذإ : قاحسإ لاق ىتح

 . ءوضولا هئزجي نأ وجرأو «تبثي ثيدح اذه يف سيل : لاق هنأ هنع يورو

 هاورو ءاهلك ثدحلا تاراهط يف ةنونسم ةيمستلا نأ دمحأ بهذم رهاظ «ينخملا» يفو

 ةيمستلا كرت اذإ ينعي هب سأب ال هنأ هنع تاياورلا يف رقتسا يذلا : لاقو «هنع هباحصأ نم ةعامج

 دمحأ نعو «يأرلا باحصأو رذنملا نباو ةديبع يبأو « يعفاشلاو كلامو «يروثلا لوق اذهو

 وهو « مميتلاو « لسغلاو «ءوضولا «ثدحلا تاراهط عيمج يف ةبجاو ةيمستلا نأ ىرخأ ةياور
 هتراهط حصت ملادماع اهکرتف اهبوجوب انلق اذإ مث «قاحسإو «نسحلا بهذمو « ركب يبأ رايتخا

 وبأ لاقو ءاهب ىتأ ةراهطلا ءانثأ يف اهركذ نإو «قاحسإ لوق وهو «تحص اوهس اهكرت نإف

 لاقو ءهيلع هللا مسا ركذ دق هنأل «لاح لك ىلع ينعي هأزجأ ءوضولا ءانثأ يف ىمس اذإ : جرفلا

 . ىلوأ لوألاو «تابجاولا رئاس ىلع اًسايقو ثيدحلا رهاظل وهسلاب طقست ال : انباحصأ ضعب

 ءيش هيلع نوكي ال نأ وجرأ :لاق « ءوضولا يف ةيمستلا يسن اذإ : دمحأل تلق :دواد وبأ لاق

 . یھتنا

 هنأ كلام نعو ‹طلغ اذهو ضرف ءوضولا لوأ يف ةيمستلا نإ : موق لاق : يرودقلا لاق

 امك اًطرش اهنوك هراكنإ ناك نإ : تلق «حبذت نأ ديرتأ :لاقف « ءوضولا لوأ يف ةيمستلا ركنأ
 ءوضولا لوأ يف ةنس وأ ةبحتسم اهنوك هراكنإ ناك نإو «هجوم وهف ةحيبذلا لحل اًطرش نوكي
 (هنيعبرأ» يف يواهزلا رداقلا دبع ظفاحلا ىور الو ثيداحألا نم انركذ ال «هجو هل سيل هراكنإف

 نمحرلا هللا مسب وأ هللا ركذب هيف أدبي ال لاب يذ رمآ لك» : -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم

 ةيمستلا نإ كلام لاق :«عئادبلا بحاص» لاقو «نابح نباو ةناوع وبأ اهححصو «عطقأ وهف ميحرلا

 هل جتحاو . جرحلل اًعفد ناسللاب ةيمستلا ماقم بلقلاب ةيمستلا ماقتف ايسان ناك اذإ الإ ضرف

 . روكذملا ثيدحلاب

 نع انلقن نأ ىلع انبهذمك ةنس ةيمستلا نأ كلام بهذم نأل حيحص ريغ اذه :تلق نإف

 هلئاضف امأو : «رهاوجلا» بحاص لاق دقو ءاًضيأ انركذ امك ةيمستلا ركنأ هنأ هنع لقن هنأ يرودقلا

 « كلذ لاق ءاش نم هب رمؤي اميف كلذ نأ يدقاولا ىورو «ةيمستلا : عبرأف ءوضولا لئاضف يأ
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 : -هللا همحر- يواحطلا لاقف ةيمستلا ةفص امأو اهراكنإ دايز نب يلع ىورو «هلقي مل ءاش نمو

 لاقو .مالسإلا نيد ىلع هلل دمحلاو ميظعلا هللا مساب ءوضولا ةيمست يف فلسلا نع لوقنملا
 . ةا يبنلا ىلإ عوفرم هنأ هيف لمكألا

 وه : يراخبلا لاق اذكو .نيربتعملا ةمئألا نم هاورو هعفر نم نيبي مل هنم زجع اذه :تلق

 . دم هللا لوسر نع يورملا

 دانسإب (ريغصلا» يف يناربطلا هاور «هلل دمحلاو هللا مسب» : يَ هللا لوسر نع يورملا :تلق

 « هلل دمحلاو هللا مسب لقف تأضوت اذإ ةريره ابآ اي» : هب هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع نسح

 ‹ «(ميحرلا نمحرلا هللا مسب» : لوقي نأ لضفألا يسوبدلا نعو بيرق نع رم دقو «ثيدحلا

 ىلع هللدمحلاو « ميظعلا هللا مساب ‹ميحرلا نمحرلا هللا مساب لاق ول : «ىبتجملا» يفو

 . راثآلا دورول نسحف مالسإللا نيد

 نأ دهشأ وأ ‹ هللدمحلاو ءهللا الإ هلإ ال ءوضولا ءادتبا يف لاق ولو :« طيحملا» بحاص لاقو
 رابكلا ءالؤه ةمئألا نم دحاو لك ىرت امك اذه : تلق . ةيمستلا ةنسل اًميقم ريصي ءهللا الإ هلإ ال

 . ديلقتلا نم كلذ يف ةفآلاو فعضلاو ةحصلا نم هلاح الو «هجرخم نيبي مل ارثأ وأ اًيدح ركذي

 متركذ مكنإ : لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش (ةليضفلا يفن هب دارملاو) :م

 ىلع لدي هرهاظب ثيدحلاف« روكذملا ثيدحلاب هيلع متججتحاو « ءوضولا ننس يف ةيمستلا

 قلطم ىلع ةدايزلا مزلت ال ىتح ةليضفلا يفن ىلع لومحم ثيدحلا نأ باوجلا ريدقتو بوجولا

 . جسما يف الإ دجسملا راجل ةالص ال » : مالسلا هيلع هلوق كلذ ريظنو دحاولا ربخب باتكلا

 ربخب هنوک يف «باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال » : مالسلا هيلع هلوق ريظن روكذملا ثيدحلا :تلق نإف

 . بوجولاو ةنسلا يف اهمكح فلتخا فيكف «دحاولا

 ربخ لب « دحاولا ربخ امهنوك يف ناريظن امهنأ ملسن ال نأب حارشلا رشكأ باجأ دق :تلق

 لئاقل نأل رظن هيف اذهو ةيولعلا ةبترم بسح ىلعًالسرم درو دقف « ةيمستلا ربخ نم رهشأ ةحتافلا

 ربخلاب صنلا ىلع ةدايزلا زاوجل اًضرف ةحتافلا نييعت ناك ًاروهشم ةحتافلا ربخ ناك اذإ : لوقي نأ

 :روهشملا

 يف هجيرخت عجار - امهنع هللا يضر- ةشئاع نينمؤملا مأ ثيدح نمو « ةريره يبأ ثيدح نم يور : فيعض )١(
 يضر- يلع لوق نم حيحصلا وهو ‹فيعض ثيدح اذه : مزح نبا لاقو « ٥)٤/ ٤١١ ٠ ٤١١( ةيارلا بصن»

 .هنع هللا
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 بوجولا ليلد اذهف كرت ريغ نم اهيلع ةي يبنلا ةبظاوم ةحتافلا ربخ نذإف : لاقي نأ نسحألاو
 ءةالصلا ءانثأ يف للخت يتلا تاريبكتلا هيلع دريو ةبظاوملا اهيلع تبثت مل ثيح ةيمستلا فالخب

 ىتح كلذك سيل ةيمستلا ربخو هتحص ىلع قفتم ةحتافلا ربخ : لاقي نأ يدنع عطاقلا باوجلاو

 اذإف «یوقآ احیحص اتیدح اهيف ملعأ ال : اهنع لثس نيح لاق هنأ -هللا همحر- دمحأ نع يور

 ملع -مالسلا هيلع- هنألو «باوجلا ىلإ جاتحي ىتح ةضراعملا نيأ نمف «كلذك رمألا ناك

 هتحصل اطرش تناك ولف «ءوضولا ماكحأ لهاج وهو ةيمستلا ركذي ملو ءوضولا يبارعألا

 .ةالصلا ةيرحتك نايسنلاو لمعلا اهيف ىوتسال

 نعانركذ امك ىمس مالسلا هيلع هنأ - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح يف يور :تلق نإف

 . رازبلا

 هيوهار نب قاحسإ عماج يف رظن هنأ دمحأ نع ينغلب : يدع نبا لاق « مهضعب هفعض :تلق

 نع عماجلا يف نوكي ثيدح لوأ : لاقف ءادج هركنأف ثيدحلااذه هجرخأ ثيدح لوأ اذإف

 هنأ معزي اذه :لاق هنأ دمحأ نع يور «فيعض وهو دمحم نب ةثراح هدانسإ يف ناكو «ةثراح

 هيلع هنأ ملسن ال نكل كلذ انملس نئلو « ثيدح فعضأ اذهو «هدانسإ يف ءيش حصأ راتخا

 هيلع هلوق يف امك لاعفألا عيمج ءادتبا يف ةبحتسم اهنأ رابتعاب لب بوجولا رابتعاب ىمس مالسلا

 ركذي مل نمل ءوضو ال » : مالسلا هيلع هلوق مهضعب لمح دقو ‹ثيدحلا «لاب يذ رمأ لك » : مالسلا

 . ةبانجلل لسغ الو ةالصلل هءوضو ًأضوتي الو لستغي وأ آضوتي يذلا هنأ ىلع «هيلع هللا مسا

 ركذ :لاق يدرواردلا نع بهو نبا انثدح : لاق حرسلا نب دمحأ انثدح دواد وب هاور امك

 وأ أضوتي يذلا هنأ « هيلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال : ةا هللا لوسر ثيدح ريسفت نأ ةعيبر

 بجوف بلقلا هلحم نايسنلا نأل كلذو ةبانجلل ًالسغ الو « ةالصلل هءوضو اضوتي الو لستغي

 ةعيبر مالك هيجوت اذه «ةينلا وه اغنإ بلقلا ركذو « نايسنلا داضي يذلا ركذلل الحم نوكي نأ اًضيأ
 . يعازوألاو ثيللاو كلام خيش يندملا نمحرلا دبع نبا

 ركذلاب دارملاو «ناسللاب نوكي رسكلاب ركذلاو لاذلا مضب نايسنلا داضي يذلا ركذلا : تلق

 لدت ال ديعب ليوأتو فسعت هيفو ةعيبر مالك مئتلي فيكف ناسللاب ركذلا وه ثيدحلا يف روكذملا
 ىلع هانلمح اذإ فلكتلا اذه ىلإ ةجاح الف ةيلاحلا نئارقلا نم الو ةيظفللا نئارقلا نم ةنيرق ىلع

 .لامكلاو ةليضفلا يفن

 املف دري ملف هيلع تملسف ًاضوتي وهو ةي يبنلا تيتأ : ذفنق نب رجاهملا ثيدح نإ : ليق

 يف نابح نباو دواد وبأ هجرخأ « ءوضو ىلع ينأ الإ كيلع درأ نأ ينعنمي مل هنإ » :لاق غرف
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 هاجرخي ملو ءنيخيشلا طرش ىلع حيحص هنإ :لاقو ««هكردتسم)» يف مكاحلاو«هحيحص»

 هنأ :رخآلاو « لولعم هنأ :امهدحأ :نيهجو نم كلذ نع باوجلاو ةيمستلا ثيداحأ ىلع لكشم

 نع هيوري يذلا ةبورع يبأ نب ديعس «مامإلا» يف ديعلا قيقد نبا لاقف الولعم هنوك امأ . ضراعم

 هيف ىعارف «هرمع رخآ يف طلتخا ناك : لاق رجاهملا نع رذنملا نب نيصحلا نع نسحلا نع ةداتق

 هنم عمس عیرز نب دیز : لبنح نب دمحأ لاق : يدع نبا لاق . طالتخالا لبق هنم عمس نم عامس

 هاورو « ها. ينعنيي مل هنإ هيف سيلو « هب ةداتق نع ةبعش ثيدح نم يئاسنلا هاور دق لاقو ءاًيدق

 . للع ثالث هيف راصف اعطقنم رجاهملا نع نسحلا نع هريغو ديمح نع ةملس نب دامح

 عم تقلطنا : لاق عفان انثدح يدبعلا تباث نب دمحم نع هننس يف دواد وبأ ىور :تلق نإف

 يبنلا رم : لاق نأ ذئموي هثيدح نم ناك هتجاح ىضق املف سابع نبا ىلإ ةجاح يف رمع نب هللا دبع

 «مالسلا هيلع دري ملف لجر هيلع ملس ذإ لوب وأ طئاغ نم جرح دقو ةنيدملا ككس نم ةكس يف ةي

 هيعارذ حسمف ةبرض برض مث اًحسم ههجو حسمف طئاحلا هديب وأ ٠ ضرألا هيديب برض هنإ مث
 . راهط ىلع نكأ مل ينآ الإ كيلع درأ نأ ينعنمب مل هنإ » :لاقو «نيقفرملا ىلإ

 «نيثدحملا رثكأ دنع يوقلاب سيل يدبعلا تباث نب دمحم «ةصالخلا» يف يوونلا لاق :تلق

 ءرمع نبا ىلع فوقوم هنأ حيحصلا :اولاقو «ثيدحلا اذه عفر هريغو يراخبلا هيلع ركنأ دقو

 جتحي ال ادج فيعض يدبعلا تباث نب دمحم نأل حصي ال رمع نبا ثيدحو : يباطخلا لاقو

 : يئاسنلا لاقو ‹هثیدح ضعب يف فلاخي : يراخبلا لاقو .ءيشب سيل : نعم نبا لاقو . هثيدحب

 . يوقب سیل عفان نع يوري

 تب » :لاق سابع نبا نع بيرك ثيدح نم ملسمو يراخبلا ىورف : اًضراعم هنوك امأو

 يف هم هللا لوسر عجضاو ةداسولا ضرع يف تعجطضاف ةَ يبنلا جوز ةنوميم يتلاخ دنع ةليل
 نع مونلا حسي لعجف ظقيتسا ليلقب هدعب وأ هلبق وأ ليللا فصتنا اذإ ىتح مالسلا هيلع مانف اهلوط

 نسحأف اهنم أضوتف ةقلعم ةبرق ىلإ ماق مث نارمع لآ ةروس نم ميتاوخلا رشعلا أرق مث « هديب ههجو
 دا «ىلصف ماق مث هءوضو.

 نبا ثيدح نم هجيرخت يتايسو ‹فيعض روكذملا ظفللاو . ذفنق نب رجاهملا ثيدح نم هجيرخت مدقت : حيحص )١(

 . امهنع هللا يضر- رمع

 نع ةعامج هاور دقف « يدبعلا تباث نب دمحم ىلع ثيدحلا اذه عفر ظافحلا ضعب ركنآ دقو : يقهيبلا لاق (۲)

 نع ةصقلا هذه امأ «طقف مميتلا وه اغإ رمع نبا لعف نم عفان نع هريغ هاور يذلاو « رمع نبا لعف نم عفان

 . )۲٠۹/۱( «نتسلا» . ها. هريغو ثراحلا نب ميهجلا يبأ ةياورب ةروهشم ةَ يبنلا

 . )٥٦/١( ٤ةيارلا بصن» عجار (۳)
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 ةنس باتكلا يف اهامس نإو ةبحتسم اهنأ حصألاو

 . ثدحلا عم نآرقلا ةءارقو هللا مسا ركذ زاوج ىلع لدي ام اذه يفف

 لوسر لبقأ :لاق «مهجلا يبأ نع هاجرخأ مالسلا درل مميت ةَ هنأ حيحصلا يف عقو نكلو

 هيديو ههجو حسمف رادجلا ىلع لبقأ ىتح هيلع دري ملف ملسف لجر هيقلف مخ رئب وحن نمو هللا

 عفان نع نامثع نب كاحضلا قيرط نم يور هنكلو «هب هدنس ملسم لصي ملو < مالسلا هيلع در مث

 . مميتلا هيف ركذي مل « مالسلا هيلع دري ملف ملسف لوبي ب هللا لوسرو رم ًالجر نأ رمع نبا نع

 -هنع هللا يضر- باطخل ا نب رمع لآ نم لجر رکب يبأ ثيدح نم «هدنسم» يف رازبلا هاورو

 نأ ةيشخ كيلع تددر امنإ» :لاقو مالسلا هيلع درف :لاق ةيضقلا هذه يف رمع نبا نع عفان نع

 يف قحلا دبع هاورو « كيلع درأ ال ينإف يلع ملست الف اذكه ينتيأر اذإف «يلع درت ملف تملس لوقت

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب رمع نبا وه ملعأ اميف : ركب وبأو لاق مث رازبلا ةهج نم هماكحأ

 نامثع نب كاحضلا ثيدح نكلو هب سأب ال دانسإب هريغو كلام كلذ ىورو « باطخلا نب رمع

 يف ناطقلا نبا هبقعتو نيعضوم يف ناك كلذ لعلو « اذه يف ركب نم قثوي كاحضلا نإف حصألا
 .هدجو هیبآ مساو ‹ همساب ثیدحلا يف حرصي ملو « وه هنآ هل نیآ نم :لاقف هباتک

 دبع انثدح سيردإ نب دمحم انثدح :لاقف « جارسلا دنسم يف اًحرصم كلذ ءاج دق :تلق
 رمع نب هللا دبع نبا نمحرلا دبع نب رمع نب ركب وبأ ينثدح ةملس نب ديعس انثدح ءاجر نب هللا

 نب هللا دبع ثيدح نم هننس يف ةجام نبا ىورو . هركذف رمع نبا نع عفان نع باطخلا نبا

 لوبي وهو ةي يبنلا ىلع رم الجر نأ -امهنع هللا يضر- هللا دبع نب رباج نع ليقع نب دمحم

 <« كيلع درأ مل كلذ تلعف نإ كنإف يلع ملست الف ةئيهلا هذه ىلع ينتيأر اذإ» : ي لاقف « هيلع ملسف

 .«هيلع دري ملف» : هيف لاقو رازبلا هاورو

 » يرودقلا يآ :ش (ةنس باتكلا يف اهامس نإو ةبحتسم :م ةمستلا يآ :ش (اهنأ حصألاو) م

 . بابحتسالا ىلع هيف صوصنملا نأل حيحصب سيلو « ؛طوسبملا » ليقو

 . ؟طرشلل ىه ىتلا «نإ »باوج نيأ :تلق نإف

 هيلع مالكلا لبق ام ةلالدب باوحجلا نع ةينغتسم ىهو ةلصاولا «نإ» ىمس هدعب :تلق

 ىلع اًقوطعم نوكي نأ زوجيو « ةبحتسم يهف ةنس باتكلا يف اهامس نإو «لصأللا يف هريدقتو

 . اهامس نإو « اهمسي مل نإ ةبحتسم ةيمستل لا نأ بهذملا نم حصأللاو هريدقت فوذحللا

 - اًيلعو نامثع نألو « اهيلع بظاوي مل ةي يبنلا نأل مهلوقب كلذ اوللع حارشلا نإ مث

 . ةيمستلا امهنع لقني ملو ةي هللا لوسر ءوضو ايكح - امهنع هللا يضر
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 ‹ حيحصلا وه هدعبو ءاجنتسالا لبق يمسيو

 ىضتقمب اهتينس ىلع ةلادلا ةريثكلا ثيداحألا دورو عم ةبحتسم اهنآ حصألا نوكي فيك :تلق

 اهاضتقم ناكل اهايإ اهريغ ثيداحأب ةضراعملا اهل درون مل ول انأ ىلع ءاهانركذ يتلا تاليوأتلا

 يف اهتينس ىلع صن كلذلف ‹« ىضم اميف اهانركذ نمم ةفئاط هيلإ تبهذ ام ىلع ةيمستلا بوجو

 نبا لاقو «يرودقلا»و «عماجلا»و ‹«(ةينغلا»و «ةفحهتلا»و »¢ «يخركلا رصتخم حرشاو «طيحملا»

 نم وهف ىمس ةَ هنأ يور امو :هريغو لمكألا لاقو . اًضيأ راتخملا وهو حيحصلا وه : ينانيغرملا

 .(رتبآ وهف هللا مساب هيف أدبي ال لاب يذ رمآ لک : ةَ هلوق باب

 هنأ هريدقتو « ةنس تناكف ءوضولا دنع ىمس ةي هنأ هيف يذلا ثيدحلا نع باوج اذه :تلق

 ةيادبلا لاعفألا رئاس يف بحتسملاو لاعفألا نم لعف هنإ لب ءوضولاب صتخت ةنس هنأل ىمس ةي

 ةيمستلا بوجو ىلع لدي نأ داك « لاب يذ رمأ لك » : ةي هلوق نأل مهدعاسي ال اذه :تلق

 لعفلا نأ ىلإ راشأ ةَ هنأ كلذو «ةيمستلا كرت ىلع ديعولا هبسن ام هيف نأل اًقلطم لعف لك دنع

 . ةينسلا ىلع ةلالدلا هيف ام ىندأو «مزجأ ىوريو «عطقأ ىوريو ءرتبأ هللا مساب أدبي ال يذلا

 ءاجنتسالا لبق يمسي هنأ ليق امع هب زرتحا :ش (حيحصلا وه هدعبو ءاجنتسالا لبق يمسيو) م

 نأل ءاجنتسالا دعب يمسي : ليق امعو اهب ءوضولا لاعفأ عيمج عقتل يمسيف « ءوضولا ةنس هنأل

 «ىلاعت هللا مسال اًميظعت بحتسم ريغ ةلاحلا كلت يف ىلاعت هللا ركذو ةروعلا فاشكنا لاح هلبق

 نيب عمجلا فنصملا راتخاو «راتخملا وهو ءاجنتسالا دعب ةيمستلاب ًأدبيو :(هقفلا عماوج)» يفو

 .هدعبو ءاجنتسالا لبق يمسيو : لاقف نيلوقلا

 ءنآلا ركذ يذلا ليلعتلل ءاجنتسالا لبق نسي : لاق نم لوق نم حصألا نوكي نأ يغبني :تلق

 . (طيحملا» يف هيلع صن ةيمستلاب هيف تعرش ةيادبلاو ءوضولا ءاجنتسالا نألو

 ةرم نيترم نوكت ةيمستلا نم -هللا همحر- فنصملا هراتخا ام ىلع ةنسلا نم ليلدلا :تلق نإف

 .ءوضولا ءادتبا ىف هدعب ةرمو ءاجنتسالا لبق

 كلذو هاعدم ىلع ًاليلد ثيدحل ا « لاب يذ رمآ لک » : ةريره ىبأ ثيدح نوكي نأ نكي :تلق

 اًضيأ هب ًادبيف ءرخآ رمأ اًضيأ ءوضولاو «ىلاعت هللا ركذب هيف أدبيف رومألا نم رمأ ءاجنتسالا نألل

 . لاوحألا لك يف ثيدحل اب ًالماع نوكيل

 ىلع رمأ كلذ نمدحاو لك نأل وضع لك لسغ دنع نوكي نأ ىغبني اذه ىلعف :تلق نإف

 امهنإف ءوضولاو ءاجنتسالا ةرثك فالخب دحاو لمع هنأل ا ر ا 2ا :تلق .ةدح

 . بحتسم وه لب هرکی الو كلذ نم عني ال وضع لك لسغ دنع یمس ول هنأ ىلع نافلتخم نالمع

۱۹۸ 



 (*) هيلع بظاوي ناك مالسلا هيلع هنأل كاوسلاو : لاق

 لامعتسالاو : ىنعملاو «ىلاعت هللا ةيمست »: هلوق ىلع فطع عفرلاب :ش (كاوسلاو) :م

 : يرهوجلا لاق .ةنسب سيل كاوسلا سفنو كاوسلا لامعتسا ةنسلا نأل فوذحم هيف فاضملاو

 : رعاشلا لاق بتكو باتكك كوس ىلع عمجي كاوسلا : ديز وبأ لاقو ‹ كاوسملا كاوسلا

 لمجت الإ كوس ةجنمب ناتللا مهنإ ايانشلا رظنا

 مل كوس وأ كاتسا : تلق اذإو « اًكيوست هاف كوسو كوس زمه اجبر : يوغللا ةفينح وبأ لاق

 نم نانسألا هب كلدي ام : كاوسملاو رسكلاب كاوسلا : «ةياهنلا »يفريثألا نبا لاقو «مفلا ركذي

 يفو «كاتسا :تلق مفلا ركذي ملاذإف كاوسلاب هكلد اذإ هكوسي هاف كاس :لاقي « ناديعلا

 تكواست :لاقي ةكرحلا ةيبرعلا يف« بيذهتلا» يفو «ثنؤيو ركذيدوعلا مسا كاوسملا «مكحملا»

 . فعضلا نم طوقسلا ىف تليامت اذإ لبإلا

 لامعتسا ىلع بظاوي ناك ةي يبنلا نأل يأ :ش (هيلع بظاوي ناك مالسلا هيلع هنال) :م

 ىلع جتحا مث « ةنس كاوسلا لامعتسا نآ ركذ هنأ -هللا همحر- فنصملا نم بجعلاو «كاوسلا

 نأ ملعدقو «ةبظاوملا ىلع ةلادلا ثيداحألا نم اًئيش ركذي ملاذه عم ي يبنلا ةبظاومب كلذ

 ىلع لد دقو «بوجولا ليلد هنودبو ةنسلا ليلد كرت عم ةبظاوملا نب حارشلا هنع رذتعا دقو

 : لمكألا لاق .هملعلاًبجاو ناك ولف «كاوسلا ميلعت هيف لقني مل هنإف «يبارعألا ثيدح هكرت

 ىلع ميلعتلا كرتو بوجولا ىلع لدي كرتلا مدع نإف ضراعتلل اَعفد هكرت ىلع ميلعتلا كرت لديو
 ‹ ةنسلا ليلد وهو «كرتلا عم ناك كاوسلا ىلع ةي هتبظاوم نأ اوعدا : تلق . عفادت ناكف «همدع

 هيف ثيدحب اوتأي مل مهنأ :لوألا :نيهجو نم رظن هيفو « يبارعألا ثيدحب كلذ ىلع اوجتحا مث

 «كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقو «ءوضولا ةنس نم وأ نيدلا ةنس نم وه له كاوسلل لامعتسالا

 ««ديغملا» يف هركذ هب هصاصتخا مدعل ‹«ءوضولا ةنس نم ال ‹نيدلا ةنس نم هنإ : مهضعب لاقف

 نع دانزلا يبأ نع كلام هاور ام ةحيحص ثيداحأ هيفو ءوضولا ةنس نم وه : مهضعب لاقو

 مهترمأل يتمأ ىلع قشي نأ الول» مالسلا هيلع لاق : لاق -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع جرعألا

 وهو «هجو ريغ نم هلاصتال ةنسلا يف لخدي اذه : رمع وبأ لاق “"“ ءوضو لك عم كاوسلاب

 هللا يضر - ةشئاع ثيدح نم ملسم هب درفتو - هنع هللا يضر - ةفيذح نع لئاو يبأ ثيدح نم يلع قفتم (#)

 . اهنع

 . )۲٥۲( ملسمو « (۷۸۷) يراخبلا هاور : حیحص (۱)

 . )۳۲١( «يرذنملا بيغرت» حجار . ةيزخ نباو دمحأ هاور روكذملا ظفللاو
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 . اعوفرم هدنسب كلام نع امهنع حيحص ةدابع نب حورو ءرمع نب رشب ةهج نم فورعم

 عم كاوسلا» ايب يبنلا ىلإ اعوفرم ينطقرادلاو يئاسنلاو ‹« ( هحيحصا يف ةيزخ نبأ هاورو

 ةبعش ثيدح نم يقهيبلا هاورو . «ءوضو لك عم كاوسلا مهيلع تضرتفا» ةبعش نعو « ءوضو لك

 . اًضيأ دمحأ هج رخو « مامإلا» يف هركذ «روهط لك عم»

 نب نمحرلا دبع نب ديمح نع باهش نبا نع سنأ نب كلام ثيدح نم يقهيبلا ىورو
 لك عم كاوسلاب مهترمأل يتمآ ىلع قشأ نأ الول» :لاق ايب هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع فوع

 اعرف رم اذه كلاع نع ةاورلا ركأو .  ضرف

 نم ينطقرادلا ىورو «هوحن كلام نع رمع نبا نع قوزرم نبا نع اًضيأ يواحطلا هاورو

 . ينهجلا دلاخ نب ديز هدانسإ يفو هءوضو لصفيو كاتسي ناك ةا هللا لوسر نأ سنأ ثيدح

 هءوضو هل عضوي ناك هي يبنلا نأ - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم دواد وبأ ىورو

 . كاتسا مث ىلحت ليللا نم ماق اذإف هكاوسو

 كوست الإ ظقيتسيف راهن الو ليل نم دقري ال ناك هَ يبنلا نأ ةشئاع ثيدح نم اًضيأ ىورو

 هنأ هيوهار نبا قاحسإ نع يكحو «بجاو كاوسلا نأ دواد وبأ جتحااذهلو . ًاضوتي نأ لبق

 . هتالص تلطب ادمع هک رت نإ بجاو

 يبأ نع مهبتك يف ةتسلا هاور ام اهنم ثيداحأ هيفو « ةالصلا ةنس نم وه : مهضعب لاقو

 لاقو « « ةالص لك عم كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول » : ي هللا لوسر لاق : لاق ةريره

 : ةالص لک دنع ملسم

 الول» : لاق ًاعوفرم ينهجلا دلاخ نب ديز نع ةملس يبأ ثيدح نم يذمرتلاو دواد وبأ ىورو

 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو « "الص لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ

 ؟ ةالص لك دنع ةياورو « ءوضو لك دنع ةياور نيب قيفوتلا فيك :تلق نإف

 ثيداحألا لعجتف « اهل عرش ءوضولا نأل ةالصلل عقاو ءرضولا دنع عقاولا كاوسلا :تلق

 مفلا حرج اجبر ةالص لك دنع كاوسلا ثيداحألا نيب اًقيفوت انركذ ام ىلع ةالص لك دنع اهيف يتلا

 . ملعأ هللاو « «ةفرعملا» يف يورم هلعل « «يقهيبلا ننس» يف هب رفظأ مل (۱)

 (۲۲) («بیغرتلا ». «ریبکلا» يف يناربطلاو رازبلل يرذنملا هازع « بلطملا دبع نب سابعلا ثيدح نم دهاش هلو

 ءيشل هتيب نم جرخي دَ هللا لوسر ناک ام» : - يمشيهلا هلاجر قثوو « هب سأب ال دانساب - يناربطلا دنع هلو (۲)

 . ٩)4۹/۲( دئاوزلا عمجم» « (۳۲۸) «بیغرتلا» . « كاتسي ىتح ةالصلا نم
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 « كلذ نع بنجتيف ءوضولا ضاقتنا يف فالخ ناك نإو « فالخ الب سجن وهو مدلا جرخأو
 : كلذ ىلع لدت ثيداحأ هيفو ةفينح يبأ نع كلذ لقن ىوقأ نيدلا ةنس نم هنإ : لاق نم لوقو

 ننس نم عبرأ » : -هنع هللا يضر-بويآ يبأ ثيدح نم يذمرتلاو دمحأ هاور ام اهنم

 ثيدح نم هريغو ةبيش يبأ نبا هاور ٠ '«حاكنلاو « رطعتلاو كاوسلاو « ناتخلا : نيلسرمل
 . هوحن هدج نع هيبأ نع هللا دبع نب حلم

 هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم ملسم هاور ام اهنمو سابع نبا ثيدح نم يناربطلا هاورو

 . "كاوسلا اهنم ركذف : ةرطفلا نم ةرشع - اهنع

 تاراهطلا : ةريره يبأ ثيدح نم رازبلا هاور ام اهنمو «يلع ثيدح نم دواد وبأ هاورو

 ةر نن یار اور "كاوسلاو «رافظألا ميلقتو لا ولو راتلای : عبرأ

 . هنع هللا يضر- ءادردلا يبأ

 لاز ام » :اًعوفرم - اهنع هللا يضر- ةملس مأ ثيدح نم يقهيبلاو يناربطلا هاور ام اهنمو

 يبأ ثيدح نم ةجام نبا هاورو ٤“ يف دردی نا تیشخ یتح كاوسلاب ينيصوي مالسلا هيلع ليربج
 هللا ديبع نب بلطملاو «سنآو «ليفطلا يبأو « معطم نب ريبج ثيدح نم ميعن وبأ هاورو « ةمامأ

 . اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم نكسلا نبا هاورو « سابع نبا ثيدح نم دمحأ هاورو

 ثيدح نم ميعن وبأو يليقعلا هاور ام : اهنم ةبظاوملا ىلع لدت ثيداحأ تءاج دق هنأ ملعاو

 ‹ ةلحكملاو طشملاو ‹«كاوسلا لمح رفاس اذإ ناك» : تلاق اهنآ - اهنع هللا يضر- ةشئاع

 عنصأ تنك » : اًضيأ ةشئاع ثيدح نم ةجام نبا ىورو « يزوجلا نبا هلعأو «٠ ةآرملاو « ةرطعملاو

 اه اهتم و ا داسا و« هار هل ءان إو 0 هكا ول انو ةر وهل ءا 6 ةر انآ تالل

 )١( يذمرتلا ننس « يقيقحتب (۲۸۷۷) «يرذنملا بيغرت» رظنا : فيعض )۱۸٤( .

 )۲( ةراهطلا يف ملسم هاور : حيحص )٥٦( < دواد وبأو )٥۳( « يذمرتلاو )۲۷٥۷( « ةجام ناو )۲۹۳( «

 ةنيزلا يف يئاسنلاو )١( .

 ) )۳يفدصلا ىيحي نب ةيواعم هيف :لاقو « ءادردلا يبأ ثيدح نم - اًعوفرم- يناربطلاو رازبلل يمشيهلا هازع

 «عمجلملا ». «فيعض» )٠١/١٦۸( .

 )( «بيغرتلا» . نيل دانسإب : لاقو يناربطلل يرذنملا هازع )۳۴۳( .

 هيف ظفاحلا مهو اجب رف . . . . دعس نب لهس ثيدح نم الإ هب رفظأ ملف اهثيدح نم هنظم يف هنع تشحب : كلانه تلق «

 ملعأ هللاو .

 هظفلو فلؤملا وزعو لقن نم رهظي -اهنع هللا يضر- اهشيدح نم لصأ هلو يرذنملا ظفاحلا مهي مل لب : كاردتس

 ملعأ هللاو «لقنلا يف داحتالا دعبتساف « يرذنملا ظفل نم فلتخم .

۲۰۱ 
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 يفو  ليللا مايقو ءرتولاو « كاوسلا : ةضيرف يلعو « ةنس مكل هذه » : اضيأ اهثيدح نم يقهيبلا هاور

 ثيدح نم يناربطلاو دمحأ هاور ام اهنمو . كورتم وهو يناغصلا نمحرلا دبع نب ىسوم هدانسإ

 وهو «ميلس يبأ نب سايإ هيفو « يلع بتكي نأ تيشخ ىتح كاوسلاب ترمأ» : عقسألا نب ةلثاو
 ام اهنمو . « رتولاو كاوسلا» : هريغو جيدخ نب عفار ثيدح نم ميعن وبأ هاور ام اهنمو . فيعض

 مهيلع تضرفل يتمأ ىلع قشأ نأ الول » : - هنع هللا يضر- ةمامأ يبأ ثيدح نم ةجام نبا هاور
 مالسلا هيلع هتظفاحم هحصأو ةبظاوملا ىلع لدي ام ىرقأو «فيعض امهدانسإو كاوسلا
 نع مساقلا ثيدح نم يزاغملا باتك رخآ يف يراخبلا هاور امك هتافو دنع هلعف هنأ ىتح كاوسلل

 ىلإ هتدنسم انأو ةا يبنلا ىلع ركب يبأ نب نمحرلادبع لخد : تلاق - اهنع هللا يضر- ةشئاع

 تذخأف . هرصب ةي هللا لوسر هداف ‹ هب نتسي بطر كاوس نمحرلا دبع عمو ۰ يردص

 نتسا مالسلا هيلع هتيأر امف نتساف هيب هللا لوسر ىلإ هتعفد مث « هتبيطو ء«هتمضقف كاوسلا

 . هنم نسحأ طق اًنانتسا

 مث ٤ ائالث ىلعألا قيفرلا يف » :لاق مث هعبصأ وأ هدي عفر ةي هللا لوسر غرف نأادعامف

 ثيدح نم يناربطلا هاور ام كلذ نمو . يتنقاذو يتنقاح نيب تام لوقت تناكو «ىضق

 «بتاكلا نذآ نم ملقلا عضوم ةف هللا وشر ا كاوسلا ناك» : -هنع هللا يضر-رباج

 مهو :لاقف ء«للعلا» يف هنع ةعرز وبأ لسو « هب درفت دقو « ناميلا نب ىيحي هدانسإ يفو

 . ةلضن نب دلاخ نب ديز نع ةملس يبأ نع « قاحسإ نبا هللا دبع وه اغإو يناميلا نب ىيحي هيف

 الول » : اعوفرم ينهجلا دلاخ نع ةملس يبأ ثيدح نم يذمرتلاو دواد وبآ هجرخأ اذك :تلق
 دجسملا يف سلجي اديز تيأرف : ةملس وبأ لاق « ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ
 . كاتسا ةالصلا ىلإ ماق املكو بتاكلا نذأ نم ملقلا عضوم هنذأ نم كاوسلا نإو

 : اهنم كاوسلاب رمألا اهيف ثيداحأ تدرو

 ىلع قشأ نأ الول » : اب هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ ثيدح نم ةتسلا ةمئألا هاور ام

 ةريره يبأ ثيدح ىور مث كاوسلاب رمألا ثيداحأ : يعليزلا لاق .ثيدحلا « كاوسلاب مهترمأل يتمأ

 . اذه

 )١( «ةجام نبا ننس» : فيعض )٥۸( « يرذنملا بيغرت» رظناو ٠) » )۴۴١هب مساقلا نع ديزي نب يلع هدانسإ يف .

 قاحسإ نبا نع هاور :يناربطلا ينعي مساقلا وبأ لاق - يناربطلا قيرط نم هاور نأ دعب - : يقهيبلا لاق (۲)
 هبشيو مهدنع يوقلاب سيل ناميلا نب ىیحي : - يقهيبلا - خيشلا لاق : ییحی الإ نایفس نع هوري ملو «نایفس

 . (۳۷ )١/ «ننسلا» . طلغ نوكي نأ

YeY 



alan iiiaanaaakssasaaneéaanasunes seiner edaKoENOS KERIO EERO NOSKEESFPENESORON UEP 

 هركذو «كاوسلاب مكيلع ترثكأ» : -هنع هللا ىضر- سنأ ثيدح نم يراخبلا هاور ام جرخأو
 ءلاسرإلاب ةعرز وبأ هلعأو«كاوسلاب مكيلع» : ظفلب بويأ يبأ ثيدح نم «للعلا» يف نابح نباا

 . ًالسرم قابسلا نب ديبع ثيدح نم ًاطوملا »يف كلام ىورو

 نآرقلا قرط مكهاوفأ نإ» : - هنع هللا يضر- يلع ثيدح نم ميعن وبأ هاوراماهنمو
 . «ننسلا» يف يكمل ا ملسم وبأ اًضيأ هاورو < ةجام نبا هفقوو “' كاوسلاب اهورهطف

 يرماعلا ثيدح نم ةمثيخ يبأ نباو «نابح نباو «يوغبلاو يناربطلاو « رازبلا هاور ام اهنمو
 نوكسو فاقلا مضب حلقلاو «اوكاتسا اًحلق يلع نولخدت» : لاقف ةي يبنلا ىلع نولخدي اوناك
 . نانسألا يف ةرفص وهو احلق رسكلاب لجرلا حلق : لاقي حلقأ عمج ةلمهم ءاح هرخآ يفو ۰ ماللا

 دفو يف تنك يحابصلا ةريخ يبأ ثيدح نم هريغو «هخيرات »يف يراخبلا هاور ام اهنمو
 . "ىذهب اوكاتسا ١ : لاقو كارألاب ي هللا لوسر اندوزف

 : اهنم كاوسلا ةليضف يف ثيداحأ تدروو

 نباو دمحأو يئاسنلا هلصوو ءدانسإ الب يراخبلا هقلع - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح

 . “«برلل ةاضرم مفلل ةرهطم كاوسلا » : ا

 ينطقرادلاو «مكاحلاو « ةيزخ نباو ءدمحأ هجرخأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح اهنمو
 يتلا ةالصلا لضف» اب يبنلا نع ةشئاع نع ةورع هاور ميعن وبأو ؛بعشلا» يف يقهيبلاو يدع نباو

 . °” «اًمعض نوعبس اهل كاتسي ال يتلا ةالصلا ىلع اهل كاتسي

 يلصي ليللا نم مكدحأ ماق اذإ» : ميعن وبأ هجرخأ - هنع هللا يضر- رباج ثيدح اهنمو

 . )۱١١۳( «ةحيحصلا ةلسلسلا» رظناو . )۲۹١( ةجام نبا هاور : حيحص رثأ (۱)
 عمجم» «لوهجم» ليقصلا يلع وبأ هيف : لاقو !! سابعلا نب مات ثيدح نم دمحأو يناربطلل يمشيهلا هازع (۲)

 .(۲۲۱/۱) «دئاوزلا

 . )٠٤١١/۷( دعس نبا تاقبط» « (1۲ /٥)«دئاوزلا عمجم)» < ۷١( /۱) «ریبحلا صیخلت» عجار ()

 يضر- سابع نبا ثيدح نم «ريبكلاو طسوألا» يف يناربطلا هاور : يرذنملا لاقو « )٠١۸/٤( “يرابلا حتف )٤(
 . (۳۲۶) «بیغرتلا» . -امهنع هللا

 ينإف « ءيش ربنا اذه نم بلقلا يفو» : لاق ثيح ثيدحلا ركذ دعب ةيزخ نبا بيقعت يرذنملا ظفاحلا لقن )٥(
 . )۳۳١( «بیغرتلا» . « باهش نبا نم هعمسي مل قاحسإ نبا نوکی نآ فاخآ

 . يقيقحتب )١/ ٠۳۹) «بیغرتلا» عجار . قاحسإ نب دمحم سيلدتب هلالعإ يدنع :تلق
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 . كاللا يف يف عقو الإ هيف نم ءيش جرخي الف هيف ىلع هاف عضیف كلم هان يلصي ماق اذإ هنإف كتسيلف

 مغلبلا بهذي كاوسلا» : اعوفرم ميعن وبأ هاور - امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح اهنمو

 1 () ةا قفاویو < ةكئالملا حرفیو

 لوسر لاق :لاق هدج نع هيبأ نع يمطحلا هللا دبع نب حيلم ثيدح نم رازبلا هاور ام اهنمو

 . "طعتلاو كاوسلاو « ةماجحلاو « ملحلاو « ءايحلا :نيلسرملا نس نم سمخ : ةَ هللا

 : لاق -هنع هللا يضر- لبج نب ذاعم ثيدح نم « طسوألا» ىف ىناربطلا هاور ام اهنمو

 رت . « يلبق ءايبنألا كاوسو يكاوس

 كاوسلا» :اب هللا لوسر لاق :لاق ميعن وبأ هجرحخأ « دادح نب هللا دبع ثيدح اهنمو

 . «ةرطفلا

 عبرأ كاوسلا يف نإف هولفغت الف كاوسلاب مكيلع» : لاق ءادردلا يبأ نع دانسإ الب يريشقلا ركذو

 ةعسلا ثرويو « اًمقعض نيعبسو ةعبس هتالص فعاضيو نمحرلا يضري هنأ اهلضفأ ةلصخ نيرشعو

 ‹ ههجو رونل ةكئالملا هحفاصتو سرضلا عجو بهذيو عادصلا نكسيو ةثللا دشيو ةهكنلا بيطيو «ىنغلاو

 . اهتيقب ركذو «هنانسأ قربتو

 انل هجرخأو ةباحصلا نم ةتس نع كاوسلا ثيدح «راثآلا يناعم »يف يواحطلا جرخأ دقو

 دالا و دارم رق جار غف اها فرق راد ارعا ا ومب را عرش یف
 : ىرخأ هوجو نم كاوسلا يف

 (يخركلا رصتخم حرشالو« طيحملا» يف هركذ « ءوضولا يف هلامعتسا تقو :لوألا

 اًسبايو اًبطر هيف ةنس هنإ :«يواحطلا حرش يف لاقو ءاهريغو« عفانلا»و «ةفحتلا»و يواحطلاو

 نمو « مالسإلا خيش طوسبم» يف ركذو ناك لاح يأ ىلع تاقوألا عيمج يف ال وأ ءاملاب الولبم

 نأ الإ انباحصأ رثكأ هيلعو ةضمضملا تقو هتقو نأ ىلع لدي اذهف كايتسالا ةضمضملا ةلاح : ةنسلا

 یورو « هب سأب ال» :لاقو هدانسإ دوجو رازبلل يرذنملا هازع - هنع هللا یضر- ىلع ثيدح نم دهاش هل :تلق (۱)

 ۴ه ب اا هيأ ملو ب ود هك ا ا

 . (۹4/۲) «عمجملا. يرذنملا لوق يمثيهلا دافأو

 . )۷١/١( رجح نبا ظفاحلل «ريبحلا صيخلت» عجار (۲)

 هدئاوزلا عمجم» « يبهذلا هلهج يملسألا رمع نبدمحم : لاقو - طقف- يناربطلل : يمشيهلا هازع (۳)

 .(4۲ )٥/
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 لاوحألا لك هيف يوتسي ذئنيحف نيدلا ننس نم هنأ -هللا همحر- ةفينح ىبأ نع لوقنما

 . مفلا ريغت دنع هيف دكأتي بابحتسالاو

 اهنم لضفأ عيمجلا دنع ةالصلاو « هيف فالتخا ال هيلع عمتجم كاوسلا لضف :رمع وبأ لاقو

 ‹ ءوضولا دنعو « ةالصلا ةدارإ دنع هبلط دكأتيو « ءوضولا رطش وه : يعازوألا لاق ىتح هريغب

 ةالص نم نيتعكر لك نيب بحتسيو « مفلا ريغت دنعو «مونلا نم ظاقيتسالاو «نآرقلا ةءارقو

 دنع هتقو مث ٠: ةياردلا» يفو .رحسلا يفو « رتولادعبو « مونلا لبقو « ةعمجلا مويو «ليللا

 ةليسولاو : «ىهتتملا ةيافك» يفو « «مالسإلا خيش طوسبم» يف اذكو ءاقنإلل ًاليمكت ةضمضلا

 دنعو ‹ ءوضولا دنعو « ةالصلا ىلإ مايقلل ةنس وه : يعفاشلا دنعو ءوضولا لبق كاتسي ءافشلاو

 . مفلا هيف ريغتي لاح لک

 يف هيلع صنو « ءوضولا ةضمضم دنع الوط ال اًضرع : كايتسالا ةيفيك يف :يناثلا هجولا

Nكاتسي مالسلا هيلع ناك»  

 . ` «ًالوط ال اًضرع

 هنانسأ ىلع كاتسيو :«ينغملا »يفو ‹ (ًاضرع اوكاتساف متكتسا اذإ» : «دواد يبأ ننس» يفو

 قفتم «هناسل ىلع كاتسي هتيأرف ةي هللا لوسر انيتأ» : -هنع هللا يضر- یسوم وب لاقو « هناسلو

 . هيلع

 . یهتنا «"«رتو اولحتکاو اًبغ اونھداو ضرع اوکاتسا» : مالسلا هيلع لاقو

 هجرخأو «اًصضرع كاتسي ايك هللا لوسر ناك» :لاق ةلدهب ىلإ هدانسإب يناربطلا جرخأو

 ءاًصم برشيو ءاًضرع كاتسي ةا هللا لوسر ناك : لاق مثكأ نب ةعيبر ىلإ هدانسإب يقهيبلا

Deme is a 
 1 «أرمأو ًأنهأ وه» :لوقيو

 نإف ‹ اهضرعو نانسألا لوط ىلع كاوسلاب ريب هنأ يعفاشلا باحصأ نع نيمرحلا مامإ نعو

 يف اذك ءًالوط ال اًضرع كاتسي : هباحصأ نم هريغ لاقو « ىلوأ ضرعلاف امهدحأ ىلع رصتقا

 . « زيجولا حرش»

 - هنع هللا يضر- ناميلا نب ةفيذح ثيدح نم يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا ىورو

 عمجما )١/ ١١١( «افخلا فشك» ۲۹٤( /۱) «دیهمتلا» « ١)4٤۲( ةفيعضلا ةلسلسلا» عجار : تبشي ال )١(

 . )١١( «ةعومجملا دئاوفلا» ٠٠١(. /۲) «دئاوزلا

 (۱۳۳ /۱) «افخلا فشک» عجار : تبثی ال (۲)

 . (١۳)(ةركذتلا» < (۲۲۹ /۳) «يلیقعلا ءافعض» )۹٤١( ٤ «ةفيعضلا ةلسلسلا» عجار : تبثي ال (۳)
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  كلذك لعف مالسلا هيلع هنأل عبصإلاب جلاعي هدقف دنعو

 نأب كوسلا ضر صوشلا لاقيو « كاوسلاب هاف صوشي دجهتي ماق اذإ ةا هللا لوسر ناك» : لاق
 «لسغلا صوشلا : يرهوجلا لاقو « ةيقنتلا وه صوشلا ريسفت نأ حصألاو لوط كاتسي
 اذهو «كاوسلاب هنانسأ كلدي يذلا اذه صوشلا : لاقيو كاوسلاب هاف صوش : لاقي «فيظنتلاو

 ةهكنلا لاوزب هبلق نثمطي نأ ىلإ كاتسي كاوسلا يف ريدقت الو « اًضرع وأ الوط كلدي نأ نم معأ

 ‹رصنخ ظلغ يف نوكيو « ءايشأ ةثالث هيف ةبحتسملاو ىنميلاب كاوسلا ذخأيو نسلا رارفصاو

 . ربش لوطو

 نم دوعب كاتسي نأ بحتسيو :(ةياردلا» ىفو هب كاتسي ال امو هب كاتسي اميف :ثلاثلا هجولا

 اًضيأ انركذو كارألاب كايتسالا ةربس يبأ ثيدح يف رم دقو ايل نوكيو ءاملاب يدن دق سباي كارأ

 .عيدحلا « «نوتيزلا كاوسلا معن هذاعم ثيدح نم يناربطلا نع

 دوعب كاوسلا نع ةَ هللا لوسر ىهن» : لاق بدنج نب ةرمس نع هننسا» ىف ثراحلا ىورو

 رهط مهللا : كايتسالا دنع لوقيو ةياردلا» يفو « “"«ماذجلا قرع كرحب هنإ :لاقو « ناحيرلا

 كدابع يف كتمحرب ينلخدأو رانلا ىلع يدسج مرحو« يندب رهطو « يبلق رونو «يمف
 اهنس نأل اهنانسأ طوقس فاخت اهنأل كاوسلا ماقم موقي ةأرملل كلعلا :«طيحملا» يفو «نيحلاصلا

 . ةثللا دشيو نانسألا يقني اع كلعلاو «فيعض

 : هلوقب فنصلملا هيلإ راشأ «كاوسلا دجي ال نميف :عبارلا هجولا

 «ىنميلا هدي نع هب دوزي يأ :ش (عبصإلاب جلاعي):م . كاوسلا دقف يآ :ش (هدقف دنعو) :م

 تبثي مل هنأ دارأ «بيرغ ثيدح : يعليزلا لاق هعبصإب جلاع يأ ::ش (كلذك لعف مالسلا هيلع هنال)

 : اهنم هلوق ةهج نم بابلا اذه يف ثيداحأ تيور اغنإو «مالسلا هيلع هلعف ةهج نم

 «عباصألا كاوسلا نع ئزجي :  لاق ب يبنلا نأ سنأ ثيدح نم «هننس» يف يقهيبلا هاور ام

 . «كاوسلا نع ئزجي عبصألا» : ةي هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع ةياور يفو « يقهيبلا هفعضو

 تلق :تلاق - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ ام اهنمو

 لخدي» :لاق ؟عنصي فيك :تلاق ««معن» :لاق « ؟كاتسي ءاف نهدي لجرلا : ال هللا لوسرل

 هنآ » هظفلو - هنع هللا يضر - يلع ثيدح نم ديح دانسإب دمحأ هجرخأ اي هلعف بابلا اذه يف درو ام حصأ (#)

 . «هیف يف هعباصآ ضعب لخدآف « ضمضقو  اًنالث هیفکو ههجو لسغف « ءام نم زوکب اعد

 صن مدقت دقو ؟عضولاب مهتم» نصحم نب دمحم هيفو ( نيرحبلا عمجم )۷۸٤/ ؛طسوألا» يف يناربطلا هاور (1)

 .ثيدحلا

 . )٩/ *A) «هفنصم »يف ةبيش يبأ نبا هاور (۲)



 ةبظاوملا ىلع امهلعف مالسلا هيلع يبنلا نأل قاشنتسالاو ةضمضملاو

 . هيف يف هعبصأ

 كنإ هللا لوسر اي» : لاق فوع نب ورمع ينب نم راصنألا نم لجر نع يقهيبلا هاور ام اهنمو

 ىلع امهرمت كئوضو دنع كاوس كعبصأ » : لاق « ءىش نم كلذ نود لهف كاوسلا ىف انتبغر

 . هل ةبسح ال نل رجأ الو « هل ةين ال نمل لمع ال هنأل كنانسأ

 - هنع هللا يضر- يلع ثيدح ىلع علطال ناعمإلاب «دمحأ دنسم» يف يعليزلا رظن ول :تلق

 ههجو لسغف ءام نم زوکب اعد - هنع هللا يضر- اًيلع نأ وهو «هلعف مالسلا هيلع هناب نذؤي هناف

 ءوضو وهو : هرخآ يفو « ثيدحلا هيف يف هعباصأ ضعب لخدأف ضمضمققو «اًنالث هيفكو
 ۰ , ع هللا لوسر

 (ةضمضملا»و « امهلبق عوفرملا ىلع نافوطعم عفرلاب امهالك :ش (قاشنتسالاو ةضمضملاو) :م

 طرتشي الو هيف يف ءاملا لعجي نأ وهو ضمضمتو ضمضم : هديس نبا لاق «مفلا يف و ءاملا كيرحت

 حورش ضعب يفو « طرتشي : هباحصأ نم ةعامج لاقو «يعفاشلا بهذم روهشم ىلع هترادإ
 «كرحت اذإ هينيع يف ساعنلا ضمضم هنمو « كيرحتلاب رعشم اهلصأ ةضمضلملا : يراخبلا

 . مفلا يف ءاملا كيرحت ةضمضملا يف لمعتساو

 SESE ‹فنألا ىف ءاملا لاخدإ «قاشنتسالا»و

 نينرعلا يفو . هفنأ يف هبص هفنأ يف ءاملا شنت ك

NE N EE 

  Eمث ءاملا قشنتسا اذإ

 اذإ ءيشلا ترثن [.... . ] عماج يفو «هالاو امو موشيخلا ةرشنلاو «فنألا سفنب كلذ جرخأ

 هفنأ حيرب ءاملا بذج اذإ قشنتسم ىضوتملا لاق روشنم ءيشلاو رثان تنأف هتددب اذإ ارشن هرثنأو هرشنآ

 را

 هيلع هلوقو « قاشنتسالاو ةضمضملا لعف يأ :ش (ةبظاوملا ىلع امهلعف مالسلا هيلع هنأل) :م

 هدئاوزلا عمجم»عجار . كلذ ةَ يبنلا لعف يف - هنع هللا يضر- يلع ثيدح نم دمحأ هاور ام : حيحصلا (۱)

(/(. 

 ١)١/ ٠١ء ١۲( ةيارلا بصن» عجار . ةتبلا ءيش اهنم حصي الف بابلا اذه يف ةدراولا ةيلوقلا ثيداحألا امأ

 . () «ةياردلا» . يقيقحتب

 : رتاوتم حیحص (#)

 . مهركذف - اًرفن نورشع ةباحصلا نم ةي يبنلا ءوضو ةفص اوور نيذلا : يعليزلا ظفاحلا لاق
 = نم هيلع قفتم نافع نب نامثع ثيدحو « مهبتك يف ةتسلا هجرخأ ديز نب هللا دبع ثيدح هثيداحأ حصأ : تلق

Te 
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 ديق نكلو نورخآو دمحأ هيلإ بهذ امك ناتبجاو امهنأ ىلع لدي ةبظاوملا ىلع امهلعف مالسلا
 تورام كرتلا ىلع ليلدلاو نيتبجاو اناك الإو « كرتلا عم يآ : هلوقب نيدلا ماوق خيشلا
 . قاشنتسالاو ةضمضملا ركذت ملو ةَ هللا لوسر ءوضو تلقن - اهنع هللا يضر-ةشئاع

 كلذ ىلع هعبتو تابجاولا ةَ هللا لوسر هملع يذلا يبارعألا ثيدح يف اًضيأ ركذي ملو
 . لمكألا خيشلا

 : ثيدحلا لهأ لاق ىتح بوجولا ىلع لدت ةبظاوملا لاقي ال : -هللا همحر- يقانغسلا لاق
 ناك مالسلا هيلع هنأ لوقنانأل « ةبظاوملاب الالدتسا ءوضولاو « ةبانحلا لسغ يف ناضرفامه
 هللا باتك يفو «راكذألا ىلع بظاوي ناك امك لامكلا ليصحت هيف ام ىلع تادابعلا يف بظاوي

 لوسر ملعو « خسنلا تبث ام الإ زوجت ال صنلا ىلع ةدايزلاو ةصوصخم ءاضعأ ريهطتب رم ىلاعت
 : هلوقب حرص - امهنع هللا يضر- سابع نبا نأ عم هيف امهرکذی ملو ءءوضولا يبارعألا ةي هللا

 .طوسبملا» يف اذك ءءوضولا يف ةنس ةبانج لا يف ناضرف امه

 امهنإف لمكألاو ماوقلا امأ . مهنم یورالو « لیلقلا دحاو مهنم قشي مل یرت ام الأ :تلق

 نم ةه يبنلا ءوضو ةفص ىور دقو كلذب ديقي فيكو «كرتلا عم «ةيادهلا» بحاص لوق يف اردق
 «سابع نباو « نافع نب نامثعو « مصاع نب ديز نب هللا دبع مهو « ارفن نورشعو ةثالث هباحصأ

 كلام وبأو «ذوعم تنب عيبرلاو « بركي دعم نب مادقملاو بلاط يبأ نب يلعو « ةبعش نب ةريغملاو
 وبأو « يدنكلا ريفن نب ريبجو ءرجح نب لئاوو « ةركب وبأو « ةريره وبأو «ةشئاعو «يرعشألا
 « ىفوأ يبأ نب هللا دبعو « يراصنألا بويأ وبأو «يناميلا ورمع نب بعكو « سنأو « ةمامأ

 نب طيقلو « هدج نع هيبأ نع ةحلطو « سينأ نب هللا دبعو < لهاك وبأو «بزاع نب ءاربلاو

 دنع ديز نب هللا دبع ثيدحك قاشنتسالاو ةضمضملا هيف اوكح مهلكو - مهنع هللا يضر-ةربص
 . ةتسلا ةمئألا

 . ملسمو يراخبلا دنع - هنع هللا يضر - نامثع ثيدحو

 هيفو سابللا باتك يف ًضيأ يراخبلا دنع ةريغملا ثيدحو . يراخبلا دنع سابع نبا ثيدحو

 . قاشنتسالاو ةضمضللا

 نباو ‹يئاسنلاو ‹«يذڏذمرتلاو ءدواد ىبأ ةعبرألا دنع - هنع هللا ىضر - ىلع ثيدحو

 ةبعش نب ةريغملا ثيدحبو سابع نبا ثيدحب بابلا يف يراخبلا درفتو « هنع هالوم نارمح ثیدح=

 مهيلع هللا ناوضر - هريغ نع مهضعب درفتو بلاط يبأ نب يلع نع ربخ دبع ثيدح نم ةعبرألا هجرخأو
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 . اًضيأ دواد يبأ دنع عيبرلا ثيدحو دواد يبأ دنع مادقملا ثيدحو :ةجام

 يف يناربطلا هاور هقيرط نمو« هفنصم» يف قازرلا دبع دنع يرعشألا كلام يبأ ثيدحو

 ¢ (هننس» يف هيوهار نب قاحسإو «هننس »ىف ةبيش ىبأ نباو «« هدنسما ىف دمحأو «همجعم)

 . قاشنتسالاو ةضمضملا هيفو «ىربكلا »يف يئاسنلا دنع - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحو

 ىلعي يبأو ¢ (طسوألا همجعم» يف يناربطلاو « هدنسم» يف دمحأ دنع ةريره يبأ ثيدحو

 . « هدنسم )يف

 ¢ اًضيأ رازبلا دنع رجح نب لئاو ثيدحو ‹ (هدنسم) ىف رازبلا دنع ركب ىبأ ثيدحو

 دنع ةمامأ يبأ ثيدحو ‹ «هننس) يف يقهيبلاو « هحيحص يف نابح نبا دنع ريفن نب ريبج ثيدحو

 نب بعک ثیدحو » «هننس ىف ىقهيبلاو » ينطقرادلا دنع سنأ ثيدحو ¢ «هدنسم)» ىف دمحأ

 نب قاحسإو٤ همجعم ىف ىناربطلا دنع بويأ ىبأ ثيدحو ««هننس »ىف دواد یبأ دنع ورمع

 . لماكلا» يف يدع نبا دنعو < «هدنسم)» يف هیوهار

 نب هللادبع ثيدحو« همجعم» يف يناربطلا دنع رماع نب سيق همساو لهاك يبأ ثيدحو

 نئارق هيفو « دواد يبأ دنع هدج نع هيبآ نع ةحلط ثيدحو ««همجعم» يف يناربطلا دنع سينأ

 دوراجلا نباو < دمحأو ‹«يعفاشلا دنع ةربص نب طيقل ثيدحو ‹قاشنتسالاو ةضمضملا نيب لصفت

 يف غلابو » : هيفو ةعبرألا ننسلا باحصأو ‹يقهيبلاو « مكاحلاو «نابح نباو ‹ ةيزحخ نباو

 . «ًئئاص نوكي نأ الإ قاشنتسالا

 يفاني «هرخآ ىلإ - اهنع هللا يضر- ةشئاع تور ام كرتلا ىلع ليلدلاو : نيدلا ماوق لوقو

 یور نم انهه رکذي ملو ثيدحلا ملع يعدي نأ هنم بجعلاف < انركذ ام ىلع اهنع يئاسنلا هاور ام

 . اهتاياور ىدحإ يف ترصتخا اهنآ هانعمف كلذ انملس نئلو «كرتلا ثيدح

 ءهانركذ ام ىلع باوج اف انملس نئلو «كرتلا ىور نم نيبي مل يبارعألا ثيدح يف كلذكو

 لديف لامكلا ليصحت عم بوجولا ىلع لدت ةبظوملا لاقي ال ىلاعت هلوق يف يقانخسلا باوج امأو

 لدي ءيش ىلع هتبظاوم يف كلذك سيلو لامكلا ليصحتل ةدابع ىلع مالسلا هيلع هتبظاوم نأ ىلع

 ةضمضلملا نأ ىلع لدي روكذملا ديقلا نع فنصملا توكسو «لامكلا ليصحت عم بوجولا ىلع

 . ناتدکؤم ناتنس قاشنتسالاو

 هححصو « ۱٤١( /۱) مکاحلا هاورو « (۱۳۱) «دواد يبأ حیحص» - هللا هظفح - ينابلألا هححص : حيحص (1)

 . يقيقحتب (۲۷ ۰۱١ /۱) «ةيارلا بصن» رظناو . «صيخلتلا» يف يبهذلا هقفاوو
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 كلذك قشنتسي مث *ديدج ءام ةرم لكل ذخأب اًنالث ضمضمي نأ امهتيفيكو

 اًيسان وأ ادماع ناك ءاوس اهكرتب داسفلا لصحي ال اذه عمو .بجاولا ةوق يف ةدكؤم ا ةنسلاو
 نإف : هلوق « ناتنس امه ءافشلا ىفو « اًصقان نوكي بجاولا كرت ىف هنأ ريغ« بجاولا كرت يف امك

 ةضمضلملا ةيضرف انيعدا ام انأل انمزلي ال هارمأ هللا باتك يف يقانغسلا لوقو «مثأي امهكرت نم
 دافأ ام هرخآ ىلإ سابع نبا نأ عم هلوقو « امهتيضرف يعدي نم مزلي امنإ هركذ يذلاو قاشنتسالاو
 . فيعض ثيدح وه اذه عمو نيتنسب اتسيل امهنأ لوقن ال انأل هاعدا امل ةديدج ةدئاف

 . قاشنتسالاو ةضمضملا نم دحاو لك ةيفيك يأ :ش (امهتيفيكو) :م

 لوقل اًيفن اذه ركذ امنإ :ش (كلذك قشنتسي مث ديدج ءام ةرم لكل ذخاي اًنالث ضمضعي نأ) :م
 اب يعفاشلا جتحاو «دحاو ءاي دحاو فكب قشنتسيو ضمضمتي نأ لضفألا هدنع نإف يعفاشلا

 : اهنم قرط هلو -هنع هللا يضر-مصاع نب ديز نب هللا دبع ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاور

 قشنتساو ضمضمف : يراخبلا ظفل يفو « اًتالث كلذ لعف «ةدحاو فك نم قشنتساو ضمضمف

 . تافرغ ثالث نم رثنتساو قشنتساو ضمضمف : امهل ةياور يفو «تافرغ ثالثب اًنالث

 يراخبلا ظفل يفو ٠ تايثح ثالث نم تارم ثالث قشنتساو ضمضمف نابح نبا یورو

 . ةنفح نم تارم ثالث ضمضمف

 امك تافرغ ثالث نم قشنتسيو ضمضمتي نأ لضفألاو :“ يراخبلا حرش حيولتلا » يفو
 . اهريغو حيحصلا يف

 يلع هاور اًنالث اهنم قشنتسي مث اًنالث اهنم ضمضمتي ةدحاو ةفرغب امهنيب عمجي :ناث هجوو

 رازبلا هجرخأ رجح نب لئاو اًسضيأ هاور « نابح نباو ةفينح يبأ دنع ايب يبنلا نع بلاط يبأ نبا

 ‹ ةثلاثلا مث كلذك ةيناثلا مث قشنتسي مث اهنم ضمضمتي نأ وهو ةفرغب امهنيب عمجي: ثلاثو

 . بيرغ نسح لاقو يذمرتلا هج رخ ةي يبنلا نع ديز نب هللا دبع هاور

 . اثالث ىرخألا نم قشنتس | مث « اًالث امهدحأ نم ضمضمتف نتف رغب امهنيب صفي : عبارو

 : فيعض (#)

 وهو ةي يبنلا ىلع تلحد » : لاق هدج نع هيبأ نع فرصم نب ةحلط نع ثيل نع هدنسأ )۲٤( دواد وبآ هجرخأ

 . (قاشنتسالاو ةضمضلملا نيب لصفي هتيأرف « هردص ىلع هتيحلو ههجو نم ليسي ءاملاو أضوتي

 ‹« فرصم نب ةحلط دج ةبحص يف نيثدحملا فالتخا هتلعو « قيرطلا اذه نم يناربطلل يعليزلا ظفاحلا هازع : تلق

 ةضمضلما نيب لصفلا مدع ةنسلا نم تباشلاو « هفيدح اوحرطف زيي ملو طلتحخا ميلس يبأ نب ثيللاو

 . قاشنتسالاو
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 اَب هئوضو نم يكحملا وه

 يفو «اًنالث ىرخآ نم قشنتسیو اًنالث ةفرغ نم ضمضمتي نيتفرغب امهنيب لصفي : سماخو
 ‹« تافرغ قشنتسی رو اًنالث ةفرغ نم ضمضمتيامهحصأ : ناهجو هتيفيك يفو « «ةضورلا»

 نبا ىكح «رهاوجلا»و «ًأطوملا» يف هركذ ام كلام بهذمو « يعفاشلا بهذمك دمحأ بهذمو

 : نیلوق كلذ يف قباس

 .هفنأو « هيفل ةدحاو ةفرغ فرغي : امهدحأ

 ‹« كلام رايتخااذهو :لاقف ‹ ةفرغ يف اًنالث قشنتسيو ةفرغ يف اًالث ضمضمتي :يناثلاو

 : هلوقب انباحصأ ليلد ىلإ فنصملا راشأو «يعفاشلا رايتخا لوألاو

 ةياور يف يورملاو «لعفلا ةياور يف لمعتسي يكحملا :ش (ةيب هئوضو نم يكحلملا وه) :م
 هيلع هللا لوسر ءوضو - امهنع هللا ىضر- ىلعو نامثع ىكح : (ةياردلا» بحاص لاق ٠ ظفللا

 انو لاف هنإف نيدلا مارف امأو < اخ فيك امهتيدح ني لز  طيحلل ىلإ ةبسنانكم ماسلا
 نيدلا لمكأ امأو «ءاضعألا رئاسك دحاو ءامب امهنيب عمجي الف نادرفنم ناوضع مفلاو فنألا نأ

 . نيدلا ماوق لوقك لاق هنإف

 ضمضمتي ناك مالسلا هيلع هنأ يور اب يعفاشلا جاجتحا دعب لاق هنإف يقانخسلا امأو

 قاشنتسالاو ةضمضملا يف نعتسي مل هنأ : امهدحأ : ناليوأت اندنع هلو دحاو فكب قشنتسيو

 لمعتسي :لوقي نم لوق ىلع ادر ىنميلا ديلاب امهلعف نأ : ىناثلاو «هجولا لسغ ىف امك نيديلاب

 «طوسبملا» ىلإ هبسن مث ءاجنتسالا عضومك ىذألا عضوم فنألا نأل ىرسيلا ديلا قاشنتسالا يف
 ناكو « هوركذامب حيحصلا نم يعفاشلا هب جتحاام دري لب «بيجعلا نأشلا اذه ىلإ رظناف

 كلذ اووقي مث « هثيداحأ نع هوبيجي مث« ثيداحألا نم انباحصأ هب تجتحا ابرو ركذي نأ بجاولا

SS CNG SESءا قشنت  

 قيفوتلا هللابو لوقنف « هوركذ اج اهليوأت نکي ال دحاو

 ثيدح نم يذمرتلا هاور يذلا ثيدحلا وه هيلإ اوبهذ امف انباحصأ هب جتحاام امأ

 انالث قشنتساو « اًتالث ضمضم مث امهاقنأ ىتح هیفک لسخف: هیفو - هنع هللا يضر-يلع

 . ”حيحص نسح ثيدح اذه : لاقو «ثيدحلا

 هنأ ىكح لب «دحاو ءاي تاقاشنتسالاو ضماضملا نم ةدحاو لك نأ هيف كحي مل :تلق نإف

 . اًنالث قشنتساو اًتالث ضمضمت

 يبآ حيحص» ‹ )٦۲/١( «ةيارلا بصن» عجار « ريخ دبع ثيدح نم ةعبرألا ننسلا باحصأ هاور : حيحص (1)

 .هریغو )۱۱۱١( «دواد
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 قشنتسي مث ادیدج ءام ةرم لکل ذخأي اًتالث ضمضمتي نأ وهو هانرکذ ام رهاظ هلولدم :تلق

 . ثالثو ةضمضملل تافرغ ثالث ذخأي نأ هنع ىور هنإف يعفاشلا نع يطيوبلا ةياور وهو ٠ كلذك

 مث قشنتسيو « اهب ضمضيي ةفرغ فرغي :« مألا» يف هنع هريغ ةياور يفو « قاشنتسالل تافرغ

 رصتخما صن وهو «مألا» يف صنف نيتيفيكلا يف هصن فلتخاو ‹ قاشنتسالاو ةضمضملا نيب

 لاق . يعفاشلا نع يذمرتلا هلقنو «لضفأ لصفلا نأ يطيوبلا صنو « لضفأ عمجلا نأ «ينزملا
 يف رشكأ اًضيآ وهو «يعفاشلا مالك يف رثكأ عمجلاب لوقلا «بذهملا *بحاص لاق : يوونلا

 ىلع ليلدلا نمو زاوجلا ىلع لومحم وهف كلذ يف يور ام لك نع باوجلاو ةحيحصلا ثيداحألا

 نبا لاق« ورمع نب بعك وهو هدج نع هيبأ نع فرصم نب ةحلط ثيدح اهيف ةرم لكل ءاملا ديدجت

 ةضمضملا نيب لصفي لب هللا لوسر تيأر» : لاق «حصأ لوألاو . بعك نب ورمع : ظفاحلا ةيزخ

 . «قاشنتسالاو

 نب بعك هدج نع هيبأ نع فرصم نب ةحلط ثيدح نم «همجعم)» يف يناربطلا هاور :تلق

 ءام ةدحاو لكل ذخأي اًنالث قشنتساو اًنالل ضمضمتف ًاضوت ةَ هللا لوسر نأ يناميلا ورمع

 . ثيدحلا اديدج

 نباو «يدهم نباو « ناطقلا يحي هکرت فیعض وهو « ميلس يبا نب ثيل هدنس يف :تلق ناف

 يبآ نبا رکنأو «هفعض ىلع ءاملعلا :«بيذهتلا» يف يوونلا لاقو . لبنح نب دمحأو « نيعم

 ءراصنألا نم لجر اذه ةحلط :لاقو « هتبثي ملف هنع تلأس : لاقو ايباحص ةحلط دج نوك متاح

 . ”ةحلط دلاو ورمع نب فرصم لاح لهج ىهو ةلع هيف : ناطقلا نبا لاقو

 ‹« يروثلا نايفس مهنم ريثك قلخ هنع ىور دقف « يفوكلا يشرقلا ميلس نب ثيل امأ :تلق

 نورخآو «ةفينح وبآ مامإلاو ‹ حاضولاو «ةناوع وبأو «مصاع نب لضفو « ةبعشو « كيرشو

 بحاص ناک : ينطقرادلا لاق . هب سأب ال : ییحي نعو « سأب هب سیل : دواد يبأ نعو نوريثک

 . سوواطو ءاطع نيب عمجلا هيلعاوركنأ اغإو . ةنس

 يف نيديلا عفر باتك يف ىورو « «حيحصلا» يف يراخبلا هب دهشتساو بسحف دهاجم امأو

 وبأ ىور الو « ةعبرألا هل ىورو « ينابيشلا قاحسإ يبأب اًتورقم ملسم هل ىورو « هريغو ةالصلا

 )١( “ةيارلا بصن »عجار )١/  )1۹يقيقحتب .

 )۲( «نازيملا ناسل» عجار )١/ ٠١( )۱١١١( .
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 يعفاشلل اقالخ اندنع سأرلا ءامب ةنس وهو نينذألا حسمو

 يرذنملا هنع تكس اذكو « حيحص ثيدح هدنع هنأ ىلع لدي اذو «هنع تكس ثیدحلا اذه دواد

 ةحلط دج هنوكل متاح يبأ راكنإ امأو «حيحص ريغ اذه ىلع يوونلا لقنو ««ننسلا رصتخم» يف

 يدجل نإ لوقي ةحلط دلو نم الجر تعمس : دواد يبأ نع : لالخلا لاق «هجومب سيلف اًيباحص

 مسا نع يدهم نب نمحرلا دبع تلأس : ينيدملا نب يلع نع يمرادلا نامثع ىكحو « ةبحص
 «ةبحص هل تناكو « ورمع نب بعکو «بعك يبآ نب ورمعو « بعك نب ورمع :لاقف « هدج

 دجو ةفوكلا لزن يباحص يناثلا ينادمهلا ورمع نب بعك : ةباحصلا ءامسأ ةئزجت يف يبهذلا لاقو

 بعک نب ورمع باب يف اًضيأ هركذو « ورمع نب بعک باب يف هركذ هدنع هثیدح فرصم نب ةحلط
 نب بوقعي هركذ اذكو فرصم نب ةحلط نأ هيودرم نباو نكسلا نبا هركذ ام هدري ناطقلا نبا لوقو

 . نورخآو « اًضيأ ةمشيخ يبأ نباو «هخيرات» يف نايفس

 يف مث ةعرز وبأ هقثو : «لامكلا بيذهت رصتخم» يف يبهذلا لاق دقف « فرصم ثيدح امأو

 ريختلا ببسب زوجي ال اب هءوضو نوكي اليك همعطو ءاملا ةحئار رايتخا قاشنتسالاو ةضمضملا دقت

 راذقألل راسيلا نأل لامشلاب قاشنتسالا ليقو «معطلاو ةحئارلا رايتخال انه دهاش نوللا نأل

 ءزاج ةضمضملل ةدحاو فك نم ءاملا عفر ول «ىبتجملا »يفو ‹«ىرسيلا ديلاب طاخللا ةلازإو

 ةغلابملا :(طيحملا»و «ناخ يضاق عماج» يفو « ًالمعتسم ءاملا ةروريصل زوجي ال قاشنتسالاو

 نوكت نآ الإ قاشنتسالاو ةضمضملا يف غلاب» ةربص نب طيقلل مالسلا هيلع هلوقل اًعامجإ ةنس امهيف

 يفو ةرغرغلاو ةضمضملا يف ةغلابملاو « يذمرتلا هححصو « 'ةسمحخلا ةمئألا هاور «قفراف اًمئاص

 . فنألا نم دتشا ام ىلإ ءاملا دعصي ىتح هيرخنم ذخأي نأ قاشنتسالا

 نينذألا حسم ءوضولا ننس نمو ريدقتلاو ءهلبق ام ىلع فطع عفرلاب :ش (نينذألا حسمو) :م

 (يعفاشلل اًقالخ) :م انباحصأ دنع يأ :ش (اندنع ساأرلا ءامب ةنس )« نينذألا حسم يأ :ش (وهو) :م

 عومجمب قلعتم نيدلا ماوق لاقو « اًضيأ هدنع هنإف « ةنس : هلوقب ال سأرلا ءا هلوقب قلعتم :ش

 . نيحراشلا ضعب نظ امك «هدحو٤ سأرلا ءاب» الو ءاهدحو «ةنسب »ال «سأرلا ءا ةنس» هلوق

 قلعتي فيكف «دحاو عضوم يف فالخلا نأل هنم بيجع اذهو «هعبت نمو « يقانغسلا هب دارأ :تلق

 فلاخن اذه يف نحن : هريدقت هلعف رامضإب قلطم لوعفم هنأ ىلع بوصنم «اقالخ»و . نيعضوملاب

 نومضم ادكؤم اردصم ناكو يعفاشلل اًنالخ فلاخي ىنعم يف روكذملا اذه وأ «يعفاشلل اًقالخ

 .اًقارتعا مهرد فلأ يلع هلوقك ةلمجل ا

 نبا نيدلا دجم» عضو نم حالطصالا اذهو ‹(هدنسم» يف دمحأ مامإلاو « ةعبرألا ننسلا باحصأ ينعي )١(

 . يناكوشلا ماال «راطوألا لين» ةمدقم عجار . «رابخألا ىقتنم »بحاص دحلا «ةيميت
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 “*«سأرلا نم نانذألا» :مالسلا هيلع هلوقل

 نم ثيدحلا اذهل اوضرعتي مل حارشلا رثكأ : :ش (سأرلا نم نانذألا : مالسلا هيلع هلوقل) :م
 ةباحصلا نم سفنأ ةينامث نع يور ثيدحلااذه : لوقنف ءامهوحنو حيحصتلاو جيرختلا ةهج

 نباو « سنأو «ىسوم وبأو « ةريره وبأو «سابع نباو ءديز نب هللا دبعو « ةمامأ وبأ : مهو
 : مهنع هللا يضر-ةشئاعو ‹«رمع

 ةي ىبنلا أضوت ةمامأ ىبأ نع ةجام نباو «يذمرتلاو « دواد يبأ دنع ةمامأ يبأ ثيدحف
 لاق :لاقو ةجام نبا ظفلو « "«سارلا نم نانذألا » : لاقو ءاًنالث هيديو اًنالث ههجو لسخغف

 : تبثي ال لولعم (#)

 « رمع نباو سنأو « ىسوم يبآو « ةريره يبأو « سابع نباو « ديز نب هللا دبعو « ةمامأ يبأ ثيدح نم يور

 . ةشئاعو

 عوفرملا نأ ينطقرادلا حجرو « هفقوو هعفر يف ظافحلا فلتخاو ةمامأ يبأ نع ثيدحلا اذهل دانسإ رهشآ : تلق

 دواد وبأ هقيرط نم هجرخأ « هتاور دحأ بشوح نب رهشبو ؟مامإلا » يف ديعلا قيقد نبا هلعأ اذهبو مهو

 ‹ ۳١٠ /۱) ينطقرادلاو « ]4٩[ ةجام نباو « مئاقلا كاذب هدانسإ سيل : لاقو « ]۳٤[ يذمرتلاو ., ]1
 نبا هب درفتف : دیز نب هللا دبع ثیدحو « (۲۹۸ )٥/ دمحأو ‹ یربکلا يف « (17/1) يقهيبلاو « ٤

 . طلتخا ديعس نب ديوس : هيفو ]۳١۷[ ةجام

 وه اغنإ « مهو هدانسإ نإ : لاقو بارطضالاب هلعأو « (44 « ۹۸ /1) ينطقرادلا هجرخأ : سابع نبا ثيدحو

 . روهشم سلدم وهو « جيرج نبا نع لسرملا قيرط ركذ مث « لسرم
 نب ورمعب هلعأو دئاوزلا يف يريصوبلا ظفاحلا هدانسإ فعض « ]٤٤٥[ ةجام نبا هجرخأف : ةريره يبأ ثيدح امأ

 . ةثالع نبا هخيشو نيصحلا

 هازعف : یسوم يبأ ثيدح امأ « ۰۲ < )٠١٠/١ نتسلا رظنا ‹ ةلولعم اهنكل رخأ اًقرط ينطقرادلا ركذ : تلق

 متاح يبأ نبال للعلا رظنا ٠ فقولاب لولعم وهو « هئافعض يف يليقعللو يناربطللو ينطقرادلل يعليزلا ظفاحلا

(۱/ 0۳( . 

 بيذهتلا بيذهت رظنا « هوفعض «يلمسقلا » مكحلا دبع قيرط نم ٤ ٠١( /) ينطقرادلا هجرخأف : سنأ ثيدح امأ

 . ازییق )۸۰۱۷/7

 . هفقو بوصو ةفيعض اهلك قرط نم )١/ ٩۷ « ٩۸( ينطقرادلا هجرخأف : رمع نبا ثيدح امأ

 و ا ا ایک انا
 - اهنع هللا يضر - ةشئآع ثيدح ةفآو سلدملا جيرج نبا هتلعو سابع نبا نع قيرطلا اذه نم ىوريو : تلق

 . لبنح نب دمحأ هبذك « رهزألا نب دمحم

 . هب . . . اعوفرم ةمامأ يبأ نع بشوح نب رهش نع ةعيبر نب نانس نع دیز نب دامح ثیدح نم هوور : فیعض (۱)
 يف ينطقرادلا لاقو ٠ هفقو يف ديز نبا كش دواد وبأو وه لقنو .ها مئاقلا كلذب هدانسإ سيل : يذمرتلا لاق

 بصن» . نيهجو نم ثيدحلل ديعلا قيقد نبا لالعإ يعليزلا ظفاحلا لقنو . مهو هعفر : )٠١١/١( «نتسلا»

 . يقيقحتب )١/ ۷١- ۷١( “ ةيارلا
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 . « سرلا نم نانذألا » : لَم هللا لوسر

 لوق نم وأ ةا يبنلا لوق نم اذه يردأ ال :دامح لاق : ةبيتق لاق يذمرتلاو دواد وبأ لاقو

 ي ي ورو «مد ۽ سیل هیدح ۰ ي : يعي همام يب ف ىنطقرادلا هاورو «مئاقلا كلذب سيل هثيدح : ىذمرتلا لاقو «نينذألا ثيدح ىنعي ةمامأ ىبأ

 ‹ ةقث وهو برح نب ناميلس هعفر دقو «يوقلاب سيل بشوح نب رهش مهو هعفر لاقو «( هننسا)

 نم نانذألا» : ةمامأ وبأ لاق هيفو «هب ديز نب دامح نع امهثدح برح نب ناميلس نع هجرخأ مث
 : نيهجوب لولعم ثيدحلا اذهو : «مامإلا» يف ديعلا قيقد نبا لاقو ««سأرلا

 . بشوح نب رهشل : امهدحأ

 نبا بوقعيو «يلجعلاو « ىيحيو « دمحأ هقثو رهش : تلق « هعفر يف كشلاب : يناثلاو

 يبنلا نأ» ةملس مأ نع يذمرتلا رهش ثيدح ححصو « يراخبلا هل جرخأ ةعيبر نب نانسو . ةبيش

 لهآ ءالؤه : لاقو ءاسك -مهنع هللا يضر- ةمطافو يلعو نيسحلاو نسحلا ىلع رشن ةي

i 1نع ديز نب دامح ثيدح هيف دانسإ رهشأ : لاقو ‹حيحص نسح ثیدح اذه :لاق  
 نامیلس ناکو « ةعيبر يف كشي دامح ناكو « ةمامأ يبأ نع بشوح نب رهش نع ةعيبر نب نانس

 . ةمامأ يبأ لوق نم وه : لوقي برح نبا
 ةقث عفراذإو عيبرلا وبأ هعفرو « هنع برح نبا هفقوف «دامح ىلع هيف فلتحا دق :تلق

 عمسي نأ زوجيو «ةدايزب ىتأ هنأل عفرلا حجري نيتقو يف دحاو صخش امهلبقو رخآ هفقوو اًنيدح

 . يوارلا طيلغت نم ىلوأ اذهو «رخآ تقو يف هعفريو « تقو يف هب فقيف اًتيدح لجرلا

 ارلا٠  لا ل ر سر لاق نا ةا نا نع دمر ن لا دي فيدو

 .ديعلا قيقد نباو يرذنملا هاوقو هتاور ةقثو هلاصتال دانسإ لثم هدانسإو

 نبأ لاق «ساأرلا نم نانذألا » : لاق هي يبنلا نإ : لاق ينطقرادلا دنع سابع نبا ثيدحو

 ماكحألا يف ثيداحأب درفني نأ «بشوح نب رهش» دامتعا ينعي ال ثيدحلا اذهل يذمرتلا حيحصت :تلق (۱)

 يف هعينص ءارقتسا نم اذه ملعو ‹بقانملا يف ثيدحلا اذه نأ يذمرتلا عينص هيلع لمحي ام ةياغو ءةيدبعتلا

 .لامعألا لئاضفو يزاغم لاو بقانملا يف فرطلا هنع ضغيو ماكحألا ثيداحأ يف يوارلا فعضي هنإ ثيح هننس

 نع ديز نب بيبح نع ةبعش نع ةدئاز يبأ نب ايركز نب ىيحي نع ديعس نب ديوس نع )٤٤۳( ةجام نبا هجرخأ (۲)

 . ديز نب هللا دبع نع ميمت نب دابع

 نسحو . ۷١( ء۷1 )١/ «ةيارلا بصن» . هتاور ةقثو هلاصتال بابلا يف دانسإ لشمأ اذهو : يعليزلا ظفاحلا لاق

 اا تح وام نا وتار ف یر ا اا
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 ءهدانسإ ىف بارطضالاب ىنطقرادلا هلعأ : تلق نإف هتاور ةقثو هلاصتال حيحص هدانسإ : ناطقلا
 ناثيدح هيف نوكي نأ عني امو « كلذ حدقي ال : تلق «لسرم وه انإو « مهو هدانسإ نإ :لاقو
 نع يقهيبلا ضرعأ فيك رظناف «ديج سابع نبا ثيدح دانسإ : رازبلا لاق  "لسرمو دنسم
 هدانسإ نأ معزو ةمامأ يبأ ثيدحب لغتشاو نيروكذملا سابع نبا ثيدحو ديز نب هللا دبع ثيدح

 . هلماحت رهظي انه نمو لثمأ امهو نيثيدحلا نيذه كرتو «ثيدحلا اذهب دانسإ رهشأ

 « "«سارلا نم نانذألا» : ةي هللا لوسر لاق :لاق ةجام نبا دنع ةريره يبأ ثيدح دجو

 «لوهجم هوبأو فيعض وه : لاقو ديبع نب يرتخبلا هدانسإ يفو «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأو

 . نافيعض امهالك : ينطقرادلا لاق « ةثالع نباو نيصحلا نب ورمع ةجام نبا دانسإ يفو

 لاق «ىسوم يبأ نع نسحلا نع هدانسإ يفو «يناربطلاو ينطقرادلا دنع ىسوم يبأ ثيدحو
(4 f 1 : - 

 فيعض وهو سنأ نع مكحلا دبع قيرط نم ينطقرادلا دنع سنآ ثيدحو

 . “اهعيمج لعأو قرط نم ينطقرادلا دنع رمع نبا ثيدحو 0 ن

 يفو «فوقوم هنأ حصألا : لاقو ءاًضيأ ىنطقرادلا دنع - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحو

 نماسيل نينذألا نأ -هللا همحر- يعفاشلا بهذم مث
 كسمأ ولو« اديدج ءامامهل ذخأيو «بذهملا حرش» يف يوونلا هلقن «هجولا نم الو «سأرلا

 حسي : يعفاشلا لاق « ةياورلا يفو حص هينذآ هب حسمف سأرلل هذخأ يذلا ءاملا هيلع هعباصأ ضعب

(6) 

 دمحأ هبذکو رهزألا نب دمحم هدانسإ

 ىلع هیوري هنوک ىلع نئارقلا یوقأ نم هذهف ؛جیرج نبا لثم نعنعم ةياور نم وهو ام يسال لالعإ اذه لب (۱)
 . ةسلدم هوجو

 . يقيقحتب (۷۲ /۱) «ةيارلا بصن »رظناو « (۹ ۹۸ )١/ « ينطقرادلا ننس»

 ةثالع نبا نع نيصح نب ورمع قيرط نم ( ٠٠۲ ۰۱۰۱/۱) ينطقرادلاو « )٤٤٥( ةجام نبا هاور :فيعض (۲)

 . مشاه نب يلع هيفو ينطقرادلا اًصضيأ هاور رخآ قيرط نم ءافعضلا يف نابح نبا هاورو .نافيعض امهالكو

 . )١/ ۷١( «ةيارلا بصن» عجار

 . (۷۴ )١/ ةيارلا بصن )١/ ٥۳( ٠ ؟للعلا *عجار < هفقو يزارلا ةعرز وبأ حجر : فوقوم (۳)

 «ينطقرادلا نتس» . اًزييمت هركذ ٠٠۸( ء١٠١٠ /1) «بيذهتلا» ‹ هوفعض يلمسقلا وه مكحلا دبع :فيعض )٤(
6/۷( . 

 )٥( «ينطقرادلا ننس» رظنا : رمع نبا ىلع هفقو حیحصلا )۱/ ٩۹۷ « ٩۹۸(.

 . (۷۳ )١/ «ةيارلا بصن» رظناو « ٠۰٠١( /۱) «ينطقرادلا نتس» 0
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 ةقلخلا نود مكحلا نايب دارملاو

 لاقو «روث یب لوق وهو « ادیدج ءام هخامصل ذخأيو « اًنالث ديدج ءا امهنطابو امهرهاظ هينذأ

 اب احس ىركيو باميلا اور ىلع يارا مم اشو الإ نارا نم ةاذألا كلام

 ربدأ امو «هعم لسغيف هجولا نم امهنم لبقأ ام : حلاص نب نسحلاو يبعشلا لاقو « سأرلا حسم

 سرلا نم امهحسيو هجولا عم امهلسغي ناك هنأ حيرش نبا نعو « هعم حسميف سأرلا نم امهنم

 ءدمحأ هب لقي مل عمحلا نأ اًمعاز هطلغ نم طلغ دقو < ءاملعلا بهذم اذه «لمعلا يف اًطايتحا

 : رذنملا نبا لاقو «سأرلا عم ناحسيي امهنأو هجولا عم نينذألا لسغ بحتسا يعفاشلا نإف

 نباو «ءاطع لاق هبو «ىسوم يبأو « رمع نباو « سابع نبا نع سأرلا نم نانذألا ناتياور

 نباو «نسحلاو «نيريس نباو «يعخنلاو ءزيزعلا دبع نب رمعو« يرصبلا نسحلاو «بيسلملا
 نم ءاملعلا رثكأ لوق وهو يذمرتلا ىسيع وبأ لاقو « انباحصأ لوق وهو كلامو « ةداتقو «ريبج

 نم نأ هيوهار نب قاحسإ نع يورو « دمحأو « كرابملا نباو يدسلا لاق هبو مهدعب نمف ةباحصلا

 . اهحسم بحتسي ال يبعشلا نعو هتالص حصت مل دمع اهكرت

 نايب «سأرلا نم نانذألا» : هلوق نم ةي يبنلا دارم يأ :ش (ةقلخلا نود مكحلا نايب دارملاو) :م

 قئاقح نود ماكحألا نايبب ثعب ةي يبنلاو ةدهاشم امهنأل امهتقلخ نود نينذألا حسم مكح

 . ءايشألا

 جاتحي ال دهاشم وهو ةقيقحلا نوكي نأ امإ دارملا - هللا همحر- يسخرسلا ةمئألا سمش لاق

 امهدحأ ةفاضإ بجوي ال ةفيظو ىف نيوضعلا قافتا نأل ديعب اذهو سأرلاك ناتحوسم امهنإو هيلإ

 ۰ . سأرلا هب حسم يذلا ءاملاب ناتحوسمم امهنأ نيعتف ءرخآلا ىلإ

 ثيح امكح سأرلا ضاعبأ نم نينذألا لعج ب يبنلا نأ : هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو

 نم اتناك اذإ اذكف دحاو ءامب امهحسم نسي ةقيقح سأرلا ضاعبأ نم ناك ولو «نم» ةملكب امهنرق

 دحاو ءاي حسملاب سأرلا باعيتسا نأ : ثلاث هجوو . يقيقحلاب قحلي يمكحلا ذإ اًمكح هضاعبأ

 . سأرلا نم انلعج ثيح امهنودب متي الو ةنس

 . سأرلا حسم نع امهحسم ئزجي نأ يغبني اذه ىلعف :تلق نإف

 نأ امك «باتكلاب تبث امع اًتزجم عقي الف دحاولا ربخب تبث سأرلا نم نينذألا نوك :تلق

 تباث تيبلا ىلإ هجوتلاو دحاولا ربخب تبث تيبلا نم هنوك نأل ئزجي ال ميطحلا ىلإ هجوتتلا

 يف مالسلا هيلع هلوقو «هب باتكلا خسن مزلي الئل « دحاولا ربخب تبث ام هنع ئزجي الف باتكلاب
 يف يناشلل لوألا ةاواسم يضتقي الو «مكح يف هايإ ةكراشملا الإ يضتقي ال كلذ نم هنأ ننسلا
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 موقلا ىلوم نإ » : هلوقو “'تيبلا لهأ انم ناملس» مالسلا هيلع هلوق دنع كلذو « ماكحألا عيمج
 موقلا ىلوم نألو ماتلا مهقاقحتساو « مهتمارك يف تيبلا لهأ كراش ناملس نأ دري مل" مهنم
 يف فلح نم نأ ىرت الآ يمشاهلا نوكي ال امك تاقدصلا نم سانلا ةلاسغ نم نوكي ال يمشاهلا
 ينب ىلع ءيش يف فلح نم اذكو « ناملسب ٹنحي نکي مل هب هللا لوسر تيب له ىلع ءيش

 . مهيلاوب ثنحي نکی ملف نالف

 ةيعبتلا تابثإ ريغ نم لسخلا ال حسملا امهتفيظو نأ ىلع اًنايب ثيدحلا لعجي ال مل :تلق نإف

 . حوسمملا نم امهنأ تايب ثيدحلا ناكف

 . فخلاك سأرلا نم هنوك حسملا ءيشلا ةفيظو نوك نم مزلي ال :تلق

 . هينذأ حسم اذإ سأرلا حسم ضرف طقسي نأ يغبنيف سأرلا نم اناك اذإ :تلق نإف

 «ئزجي مل هسأر نود هينذأ حسم نإ: طوسبملا» يفو ٠ ضورفمل ا ماقم موقي ال نونسملا :تلق

 ةفيظو لعجف ماكحألا يف لصف ىلاعت هنأ الإ قوف ىلإ موقلحلا نم سأرلا : هداز رهاوخ لاقو

 هيلع نيبف ‹ امهيأ نم امهتفيظو نأ نينذألا هبشأف «حسملا هدعب سأرلا ةفيظوو « لسغلا هجولا

 نايبل ثعب ام مالسلا هيلع هنأل سأرلا نم امهتفيظو نأ « سأرلا نم نانذألا» : هلوقب مالسلا

 . قئاقحلا

 امهحسم ةيفيك مثامهمكح اذكف « حسملا كلذ نم سأرلا مكحو «ةقيقح ال اًمكح وأ « امكحو

 حسي «لصألا» يفو ءامهجراخ نيماهبإلاو امهلخاد نيتبابسلاب اهحسيي ىبتجملا» يف ركذ
 مالسإلا خيشو يناولحلا نعو ءلوألا وه راتخملاو «سأرلا عم امهقوفو «هجولا عمامهلخاد

 يعفاشلا نأ ملعاو يب يبنلا لعف اذك امهكرحيو نينذألا خامص يف رصنخلا لخدي هداز رهاوخ

 ىأر هنآ ديز نب هللا دبع ثيدحب اديدج ءام نينذألا نم ةدحاو لكل ذخأي نأ : هلوقب لدتسا

 يقهيبلا هاورو "”هسأرل هذخأ يذلا ءاملا فالح اًديدج ءام هينذأل ذخأو أضوتي ةَ هللا لوسر

 ««ءافخلا فشك» عجار « ادج فيعض هدانسإو (۹۸ /۳) مكاحلاو )٦٠٤١( ٠ يناربطلا هاور : دج فيعض )١(

 . (۳۲۷۲) «عماجلا فیعضو)

 . ۱١۷( /۵) يئاسنلاو ء (۳ ء۷ /۲) يواحطلاو « (۲۹۵ /۱) يناربطلاو . (۳۹۰ ۰۱۰ ۰۸ /1) دمحأ هاور (۲)

 . ‹ مهسفنأ نم موقلا ىلوم» : ظفلب هحيحص يف يراخبلا هجرخأو
 دقف ءاذه هللا ديبع يبأ نبا نم ملس اذإ نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه : لاقو )۱١۱/۱( مکاحلا هاور (۴)

 )١/ ۷١( «ةيارلا بصن» . يقهيبلا هاور مكاحخلا نعو : يعليزلا لاق . اًدهاش هل دروأ مث «هتاور عيمجب اجتحا
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 ءام هينذأل ذخأ مالسلا هيلع هنأ يلهابلا ةمامأ وبأ هاور اب اًضيأ لدتساو ‹ حيحص هدانسإ :لاقو

 . هلاثم اذهف اديدج ءام امهل ذخأي مث هجولا عم فنألاو مفلاك سأرلا عم نذألا نألو اديدج

 اوملعف « اديدج ءام ذخأ اذهلف للب هفك يف قبي مل هنآ ىلع لومحم هنآ :لوألا نع باوحلاو

 ءامب اعدف ءوضولا نع لئس هنأ -هنع هللا ىضر- نامثع ثيدح نم دواد وبأ هاور ام ىلع ليلدلا

 نأل زاوجلا ىلع لمحيو هلمعتسي مل هنأ «هسأرل هذخأ يذلا ءاملا فالخ ذحخأ مالسلا هيلع هنأ

 هجرخأ « لكلا نم لثمأ ثيدح انلو . يناثلا نع اًباوج نوكي اذكهو « ةدحاو ةرمب تبثت ال ةنسلا

 هللا يضر- سابع نبا ثیدح نم «هکردتسم» يف مكاحلاو «امهيحيحص» يف ةيزخ نباو هدنم نبا

 نبا هجرحخأو ‹ هينذأو هسأرب حسمف ةفرغ ذخأف « هللا لوسر ءوضوب مكربخأ الأ : لاق -امهتع

 . «ينذأو هسأر اهب حسمف ةفرغ فرغ مث » : هظفلو « «هحيحص» يف نابح

 نماناك نإو فنألاو مفلا نأ « هرخآ ىلإ سأرلا عم نذألا نألو : هلوق نع باوجمل ا امأو

 ةنفح برضب مفلا لسغ نع هجولا ةنسب زايتمالا لصحيل ديدج ءامب اصخ امهنكلو هجو يف هجولا

 . لیدح

 : «يواحطلا حرش »يف لاق «نيمدقتملا انباحصأ نع ةياور هيف دري ملف « ةبقرلا حسم امأ :عرف

 فلتخا «ةفحتلا »يفو هقنع حسي ناك رمع نبا نأ يور امل اعابتا هقنع حسي رفعج وبأ هيقفلا ناك

 . بدأ هنإ فاكسإللا ركب وبأ لاقو « ةنس هنإ شمعألا ركب وبآ لاق ةبقرلا حسم يف خياشملا

 مث "«لسغلا نم نامآ ةبقرلا لسغ» : لاق ايب يبنلا نأ يور : يجرجلا دمحم لاق : تلق نإف
 هبقعتو «بدأ وأ ةنس لعفلا اذه نأ يف ددرتلا لصحف «هدانسإ ثيدحلا ةمئأ نهوي ملو : لاق

 . هيلع لدي يذلا ثيدحلا فيعضت عم مكح يف اددرت باحصألا زجي مل هنأ هلصاح اجب مامإلا

 هيف درت مل :نيسحلا وبأ يضاقلا لاقو « ةتباث ةنس هيف درت مل : بيطلا وبأ يضاقلا لاق :تلق

 : لاقف حالصلا نبا هبقعتو «طيسولا» يف يلازغلا هدروأو ربخ هيف دري مل : يناروغلا لاقو « ةلس

 حرش)» يف يوونلا لاقو «فلسلا ضعب لوق وه اغإو ةي يبنلا نع فورعم ريغ ثيدحلااذه

 )۹٩( «يئاسنلا حيحص» «ينابلألا خيشلا هلاق : حيحص نسح (1)

 هاور ثيدحلا اذهو : يعليزلا لاق « سابع نبا نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز ثيدح نم هوجرخأ دقو

 . )١/ ۷٤( «ةيارلا بصن» . نانذألا حسم هيف ركذي مل نكل « هحيحص يف يراخبلا
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 “*كلذب مالسلا هيلع ليربج هرمأ مالسلا هيلع يبنلا نأل ةيحللا ليلختو :لاق

 مل رخآ عضوم يف دازو «مالسلا هيلع يبنلا مالك نم سيلو عوضوم ثيدح اذه :«بذهملا

 روهمج الو يعفاشلا هركذي ملو ‹« ةعدب وه لب ةنس وه سيلو «ءيش هيف هيي يبنلا نع حصي

 ‹«ثيدحلا لهأ نم يوغبلا نأب ةعفرلا نبا هبقعتو ةريسي ةفئاطو يضاقلا نبا لاق اغإو باحصألا

 ثيدح نم دواد وبأو دمحأ هاور ام افقلا حسم رثأو ءازجألا بابحتسال ذخأم الو هبابحتساب لاق

 «هريغو يرهوجلا هلاق اذك قنعلا لصأ رخؤم حسم يب يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع فرصم نب ةحلط

 فلخ سرفلا نم رادغلا دقعم وهو سأرلا رخؤم ةعامج ةمجعملا لاذلاو فاقلا حتفب لاذقلاو

 فلسلا ضعب مالكو . ةبقرلا حسم يف ادنسم ةحلط ثيدح فيك نوكي كلذك ناك اذإف « ةيصانلا

 نب نمحرلا دبع نع روهطلا باتك يف ديبع وبأ هاور ام هب ديري نأب لمتحي حالصلا نبا هركذ يذلا

 عم هافق حسم نم :لاق ةحلط نب ىسوم نع نمحرلا دبع نب مساقلا نع يدوعسملا نع يدهم
 «يأرلل هيف لاجم ال هنأل عفرلا مكح هلف افوقوم ناك نإو اذه : تلق .ةمايقلا موي لغلا يقو هسأر

 هبقع حسمو ًأضوت نم» : لاق ايب يبنلا نأ رمع نبا ىلإ هدانسإب «ناهبصأ خيرات »يف ميعن وبأ ىورو

 ل اتاك لاقو ‹قنعلا حسم يعفاشلا ركذي مل ينايورلل ؛رحبلا» يفو “"«ةمايقلا موي لغلا يقو
 ةن

 عباصأ لخدي نأ هريسفتو «تاعوفرملا نم هلبق ام ىلع فطع عفرلاب :ش (ةيحللا ليلختو) :م

 مالسلا هيلع ليربج هرمأ مالسلا هيلع يبنلا نأل) :م رعشلا نيب يتلا خرفلا يهو ةيحللا للخ يف هيدي

 نب مثيهلا انثدح عيكو انثدح « هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ىور ام ىلع ةيحللا ليلختب يأ :ش (كلذب

 : حيحص (#)

 تحت هلخدأف ءام نم اًمك ذخأ ًأضوت اذإ ناك ةَ هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - سنأ هاور ام بابلل ثيدح لثمأ

 نع ناروز نب دیلولا ثیدح نم [٥٤۱]دواد وبآ هجرخأ «یبر ینرمأ اذکهو » : لاقو « هتیحل هب للخف هکنح

 انهو 4 فارق هب تفتح ول اميس  ةيازرلاو ةئايذلا يف ناش نيعباتللو ةعامج هغ ور يمبات ديلرلاو ٠ هب سنا
 . ملعأ هللاو « ةعامج » ةياور

 ‹ حيحص نسح : لاقو [۲۸] يذمرتلا هجرخأ « هتي للخي ناك ةا هللا لوسر نأ نامثع نع بابلا يفو : تلق

 . ]۲٤٥١[ ةجام نباو

 نم ثيداحألا قرط ولخت الو ‹ رمع نباو بويأ يبأو سنأ ثيدحب ةجام نبا درفتو « امهدنع رساي نب رامع نعو
 . لاقم

 . ةملس مأو « ورمع نب بعكو ءادردلا يبأو « ىفوأ نب هللا دبعو ةمامأ يبأو سابع نبا ثيدح نم يناربطلا دنعو

 . ةركب يبأ ثيدح نم رازبلا دنعو

 . رباج ثیدح نم يدع نبا دنعو

 ثيداحألا ليذ» يف يطويسلا هرقأو )١/ ٠٠١( «بذهملا حرش »يف يوونلا نيدلا فرش هلاق : عوضوم (۱)

 = . )۲٠۳( «ةعوضوملا
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 - هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ دنع زئاج-هللا همحر-فسوي يبأ دنع ةنس وه ليقو

 اذإ :لاقف مالسلا هيلع ليربج يناتآ» : لاق هي يبنلا نأ - هنع هللا يضر- سنأ نع نابأ نب دامح

 . كتي للخف تاضوت

 للخ دمحم اي : لاقف « مالسلا هيلع ليربج ينءاج» : لاق هظفلو «لماكلا »يف يدع نبا هاورو

 . نيعم نباو دمحأ نع هفيعضت دنسأو «دامح نب مثيهلاب هلعأو «روهطلا دنع ءاملاب كتيح

 NS E Sa دواد وبأ هاور ام هنم برقیو

 "يبر ينرما اذکه» : لاقو «هتیح هب للخف هکنح تحت هلخدأف ءام نم افك ذخأ اض وت اذإ ناک هی

 نبا لوقو ةعامج هنع ىور هنأ نادرو نب ديلولا مامإلا» يف لاق هدعب يرذنملا مث هنع بتك نمو

 ماوق لاق« يوارلا نع ةعامج ةياور عم ليدعتلا ةدايز بلط يف هقيرط ىلع لوهجم هنأ ناطقلا

 اذهب لوأ ىتح ةبيش يبأ نبا نع انركذ يذلا ثيدحلا ىلع فقي مل هنأل هنم زجع اذه :تلق

 « ريبج نب ديعس نع كلذ ىوري «بجاو هنأ :لوألا :لاوقأ ةعبرأ هيف ةيحللا ليلخت مث ليوأتلا

 لاق دمحم نع ةياورو ‹يعفاشلاو فسوي وبأ لاق هبو ءةنس هنأ :يناثلا ‹ ةيكلاملا نم مكحلا دبعر

 وهو « نونسمب سيلو « بدأ «طيحملا »ىفو «بحتسم هنأ : ثلاثلا . حصألا وهو بولطم ريخ يف

 . نآلا فنصملا هيلإ ريشي ام ىلع دمحمو ةفينح يبأ لوق

 يبآ دنع زئاج -هللا همحر- فسوي يبآ دنع) ةنس ةيحللا ليلخت يأ :ش (ةنس وه : ليقو) :م

 «عبارلا لوقلا وهو ةعدبلا ىلإ بسني ال هبحاص نأ زئاج ىنعم :ش (- هللا امهمحر- دمحمو ةفينح

 همحر- ةفينح يبأ دنع بحتسم ةيحللا ليلختو :« طوسبملا» يفو « «ةينقلا» يف كلام لاق هبو

 لضفألاو «يواحطلا حرش» يف« «ةينقلا»و «ةفحتلا» يف ركذاذكو زئاج : امهدنعو - هللا

 عدبي ال يأ دمحمو ةفينح يبأ دنع زئاج : هلوق يف يقانغسلا لاقو «هأزجأ لعفي مل نإو اهليلخت

 . ةنسلا ىلع ال زاوجلا ىلع لدف ةرم هلعف مالسلا هيلع هنأل هركي الو عدبي ال

 ناهبصأ رابخأ )١/ ٩۹۳( «٠ «ريبحلا صيخلت» « ۷١( /۲) «ةعيرشلا هيزنت» « (14) ةفيعضلا ةلسلسلا »عجار =

 . (۲۹۰ /۲) «ءافخلا فشک» . (۱۱ ۸4۲

 موسوم ا «هخيرات» يف يدع نباو يدعسلاو نيعم نباو دمحأ هفعض دامح نب مشيهلا ىلع هرادم : فيعض )١(

 . مثيهلا ةمجرت ٠١١(« /۷) «لماكلاب»

 يف نأش نيعباتلل نإف لاق امك وهو « )١١۲( « دواد يبأ حيحص» - هللا هظفح - ينابلألا هححص : حيحص (1)

 بصن» عجار . ملعأ هللاو «ديلولا» نع ةعامج ةياور هنعو نئارقلا يوارلاب تفتحا ول اميس ةياورلاو ةنايدلا

 . يقيقحتب (۷۷ ١)١/ ةيارلا
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 اًقك ذخأ أضوت اذإ ناك ةَ يبنلا نأ -هنع هللا يضر- سنأ هاور ام هدري ةرم هلعف هلوق :تلق
 نائیش هیفو « دواد وب هاورو « يبر ينرمآ اذکه » : لاقو هتیح هب للخف هکنح تحت هلخدأف ءام نم

 : يناثلاو ‹ رارمتسالا ىلع لديف « ناك»هلوق :امهدحا : ةرم ريغ هلعف مالسلا هيلع هنآ ىلع نالدي

 . ةرم هلعفی الف هبر هرمأی يذلاو « لجو زع يبر ينرمأ اذکه» : هلوق

 . لاحلا لوهجم وهو نادرو نب ديلولا ثيدحلا دانسإ يف :تلق نإف

 اهنم یرخأ قرط هلو « هتدعاق یلع هب هاضر ىلع لدی اذهف هنع تکس هاور امل دواد وبا :تلق

 نبا هححص قيرط اهنمو «يدع نبا قيرط اهنمو «تاقث ةياورب «هكردتسم» يف مكاحلا قيرط
 . ناطقلا

 نب نامشع : مهو ةباحصلا نم ارفن رشع ةعبس نع ةيحللا ليلخت ثيدح يور اذه عمو
 ‹ ةمامأ يبأو « رمع نباو «بويآ يبأو « سابع نباو « رساي نب رامعو «كلام نب سنأو « نافع

 نب رباجو « ةشئاعو « ةركب يبأو «ورمع نب بعكو < ءادردلا يبأو « ىفوأ يبأ نب هللا دبعو

 : مهنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلعو « ةربكع نب هللا دبعو ريرجو «ةملس مأو « هللا دبع

 لئاو يبآ نع يدسألا قيقش نب رماع ثيدح نم ةجام نباو يذمرتلا دنع نامشع ثيدحف
 ًأضوت ةي هنإ : يذمرتلا لاقو « هتيحل للخي ناك ةه هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر- نامثع نع
 : - يراخبلا ينعي - ليعامسإ نبا دمحم لاقو « حيحص نسح ثيدح : لاقو " هتيحل للخو

 . هنع هللا يضر- نامثع نع لئاو يبأ نع قيقش نب رماع ثيدح بابلا اذه يف ءيش حصأ

 دقو دانسإللا حيحص : لاقو « «هكردتسم» يف مكاحلاو «هحيحص» يف نابح نبا هاورو

 مث « ةشئاعو سنأو رساي نب رامع ريغ [. . .]هتاور عيمجب - ملسمو يراخبلا ينعي- اجتحا

 ينرمأ اذهب» : لاقو : سنأ ثيدح يف دازو «هتيحل للخو اضوتةي يبنلا نأ مهشيداحأ جرخأ

 . ؟يبر

 لاقو ‹«نيعم نبا هفعض قيقش نب رماع نب : لاقو « «هرصتخم يف يبهذلا هبقعت :تلق نإف

 يف سيلو «قرط ةدع نم ءوضولا يف نامشع ثيدح ملسمو يراخبلا جرخأ : نيدلا يقت خيشلا

 . " ريلختلا ركذ اهنم ءيش

 حصأ : -يراخبلا ينعي- ليعامسإ نب دمحم لاق : «ريبكلا للعلا »يف يذمرتلا لاق :تلق

 ثيدح وهو» :يراخبلا ةرابع همتتو « ننسلا حيحص» « )۳٤١( ةجام نباو « (۲۸) يذمرتلا هاور : حيحص )١(

 . )¥۸ ۷۷ )١/ ةيارلا بصن» « (نسح

 . ۱٤۸ -۱٤۹( /۱) «كردتسملا» (۲)
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 . نسح ثیدح وهو < نامثع ثيدح ليلختلا يف يدنع ءيش

 : م هللا لوسر ناك »: لاق سنأ نع يشاقرلا ديزي ثيدح نم ةجام نبا هاور سنأ ثيدحو

 . « هکر دتسم» يف مکاحلاو ««هدنسم» يف رازبلا هاور '«هتیح للخ ًاضوت اذإ

 يفو «هتيحل للخي ةي هللا لوسر تيأر :لاق ةجام نباو ٠ يذمرتلا دنع رامع ثيدحو

 نب قاحسإ تعمس : يذمرتلا لاق « لالب نب ناسح نع قراخملا يبأ نب ميركلا دبع هدانسإ

 ناسح نع ميركلا دبع عمسي مل : ةنييع نبا لاق :لوقي لبنح نب دمحأ تعمس : لوقي روصنم

 .  لالب نب ناسح نع ةداتق ثيدح نم يذمرتلا جرخأ مث ‹ ليلختلا ثيدح

 وهو وي هللا لوسر ىلع تلخد» :لاق «طسوألا» ىف ىناربطلا دنع سابع نبا ثيدحو

 : اًضيأ يليقعلا ا لل لاو : هیفو "”ثيدحلا . «اضوتي

 بويأ يبأ نع ةروس يبأ نع بئاسلا نب لصاو ثيدح نم ةجام نبا دنع بويأ يبأ ثيدحو

 بئاسلا نب لصاو : متاح وبأو يراخبلا لاق . “هتيحل للخف ًاضوت ةي هللا لوسر تيأر : لاق

 . دمحأو «يليقعلاو“ للعلا» يف يذمرتلا هاورو « كورتم : يئاسنلا لاقو «ثيدحلا ركنم

 ضعب هيضراع كرع أضوت اذإ هَ هللا لوسر ناك» : لاق ةجام نبا دنع رمع نبا ثيدحو

 . (طسوألا» يف يناربطلا هاورو «اهتحت نم هعباصأب هتيحل كبشي مث كرعلا

 ىيحيو . هب سنأ نع ىشاقرلا ديزي نع ريك نب ىيحي قيرط نم « )٤۳١( ةجام نبا هاور : فيعض هدانسإ (۱)

 ٤ . ثیدحلا يف نافیعض هخیشو

 ملعن ال بويأ : رازبلا لاق . سنأ نع نسحلا نع يرصبلا هللا دبع نب بويأ نع دسأ نب ىلعم : رازبلا دانسإ يفو
 . )۷۸/١( «ةيارلا بصن» ه١ ىلعم الإ هنع ثدح

 . ملس نإ اذام ناکف « هنعنع نسحلاو اذه :تلق

 : -يركلا دبع نع يوارلا - نايفس لاق مكاحلا دانسإ يفو «ةبورع يبأ نب ديعس «قراخملا يبأ نبا عبات : حيحص (۲)
 . )۱٤۹/۱( (كردتسملا» ءدانسإلا قاسف ةبورع ىبأ نب ديعس انثدحو

 : ملعأ ةللاو ء امهمهو يف لامتحالا ىفتناف :تلق

 بصن هرظنا . زمره يبأ عفانب هلعأو « ۲١۲/۱( «عمجملا» طسوألا »يف يناربطلل يمثيهلا هازع :فيعض (۳)

 . (۷۹ /۱) «ةيارلا

 ةروس يبأ فعض ىلع مهقافتال فيعض دانسإ اذه : يريصوبلا لاق ء )٤۳۳( «ةجام نبا ناس» : فيعض )٤(

 . يشاقرلا لصاوو

 ثیدحلااذه یور : يبأ لاق متاح يبأ نبا لاقو» : ينطقرادلا لاق .ةلع هلو « (4۹) ةجام نبا هاور :فيعض )٥(

 . ( باوصلاب هبشأ وهو ء ًالسرم ايب يبنلا نع ةداتقو يشاقرلا ديزي نع دحاولا دبع نع يعازوألا نع ديلولا

 =وهو هعفري مل هنأ الإ : لاقو هظفلو هدنس ركذ مث - اًقوقوم يعازوألا نع ةريغملا وبأ هاورو : ينطقرادلا لاق

Y۳ 
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 «اريبكلا همجعم)» ىف ىناربطلاو « «هفنصم» ىف ةبيش يبأ نبا دنع ةمامأ يبأ ثيدحو

 ی داتا

 . فيعض وهو « ءاقرولا وبأ هدانسإ

 : لاقو ‹«نیترم هتیحل للخف اضوت : ظفلب يدع نباو ا ر او

 . ثيدحلا نيل وهو حيجن نب ةمامث هدانسإ يفو 0ر نارا ادکخف

 يبنلا نأ» «هدنسم» يف رازبلا دنع ةركب يبأ ثيدحو «يناربطلا دنع ورمع نب بعك ثيدحو

 . «هتيحل للخو ًاضوت ةي

 هدانسإو «هدنسم»يف دمحأو «هكردتسم» يف مكاحلا دنع - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحو
(WW. : 

 5 هفعص

 وه :يراخبلا لاق ثايغ نب مرصأ ثيدح نم «لماكلا» يف يدع نبا دنع رباج ثيدحو
 نيترم الو ةرم ريغ لَ هللا لوسر تأضو هظفلو «ثيدحلا كورتم : يئاسنلا لاقو «ثيدحلا ركنم

 . شم باینأ اهنأک هعباصأب هتي للخی هتیأرف ثالث الو

ys -اهنع هللا يضر EE 

 «ءافعضلا »يف يليقعلا هاورو . هتي للخ

 . ٠١١( ء١/١١۱) «نتسلا ». باوصلا=

 (عمجملا» . نيعم نبا هقثوو « ةعامجو يراخبلا هفعض دق حيجن نب -اذك - مات هيف : يمشيهلا لاق (1)
(۱/(. 

 . ةركب يبأ هيبأ نع هيبأ نع هيبأ نع ةركب يبأ نب زيزعلا دبع نب راكب نب نمحرلا دبع ثيدح نم رازبلا هاور ()

 . )١/ ۸٠( «ةيارلا بصن»

 يف مجرتم ةشلاثلا نم مهي قودص هيبأو ةمجرت رداصم نم يدي نيب اميف « نمحرلا دبع » ةمجرت ىلع فقأ مل :تلق
 . (بيذهتلا»

 يف حيحص دهاش اذه : مكاحلا لاقو « )١/ ٠٠١١( ٣كردتسملا رظنا»و « )١/ ۲١١( يمثيهلا هلاق : نوقثوم هلاجر (۳)

 . نانذألا نطاب حسم

 . يتأيسو ليقع نبا ثيدحل دصقي :تلق

 )٤( يدع نبال «لماكلا» عج جار : رکنم )١/ ٤١۳( « “ةيارلا بصنا»و )١/ ۸٠( .

 لاق ثيدحلا ركنم هنإ : لاقو .يودعلا سايلإ نب دلاخب هلعأو .« هئافعض» يف يليقعلا هاور : يعليزلا لاق )٥(

 . ١)١/ ۸١( ةيارلا بصن» .ها . ثيدح ةيحللا ليلخت يف تبثي ال : لوقي يبأ تعمس : للعلا يف متاح يبأ نبا

۲4 



 هل لحم سيل لخادلاو هلحم يف ضرفلا لامكإ ةنسلا نأل

 . كورتم وهو «ثايغ نب مرصأ : هيفو « يدع نبا دنع ريرج ثيدحو

 هلو ةربكع نب هللا دبع نع : هظفلو «ريغصلا» ىف ىناربطلا دنع ةربكع نب هللا دبع ثيدحو

 هللا يضر- يلع ثيدحو «فيعضوهو ميركلا دبع هيفو « " «ةنس ليلختلا »: لاق « ةبحص
 . عطقنمو فيعض هدانسإو هيودرم نبا نع هاقلت اميف يناربطلا دنع -هنع

 قاشنتسالاو ةضمضلملاو نيلجرلا عباصأ ليلختل :ش (هلحم يف ضرفلا لامكإ ةنسلا نأل) :م

 :ش (لخادلاو) :م . ةيحللا تابينم طوقسل ةيحللا تحت ام كلذك الو . هجولا نم فنألاو مفلا نأل
 . ةيحللا ىف يأ

 نأب ضرتعاو «قافتالاب هيلإ ءاملا لاصيإ بوجو مدعب ضرفلل يأ :ش (هل لحمب سيل) :م
 مفلا نأب بيجأو ‹ ءوضولا يف ضرفلا لحم سيل مفلا لخادو ناتتس قاشنتسالاو ةضمضلا

 . ضرفلا لحم هجولاو هجولا نم جراخلا مكح يف امه ذإ هجو يف هجولا نم فنألاو

 . اًبِجاو ةيحللا ليلخت نوكي نأ يغبني ناكف بوجولا يضتقي رمألا :تلق نإف

 ليلخت بوجوب :انلق ولف . ءافخلا لمتحي ال ةيحللا رهاظب صاح ةيآلا يف ءوضولا رمأ :تلق

 ‹« خسنلا ىرجم يرجت يهو « دحاولا ربخب ىلاعت هللا باتك يف ةدايزلا مزلي رمألا اذهب ةيحللا

 وه ةنس ةيحللا ليلخت نوكو « ةينسلا ىلإ بوجولا نم رمألا ىضتقم ةجرد تطحنا كلذلف

 نع روصنم نب ديعس جرخأو -مهنع هللا يضر- ةباحصلا لعفلو ةروكذملا ثيداحألل حيحصلا

 اضوت اذإ ةا هللا لوسر ناك :لاق ريفن نب ريبج نع ةيرهازلا يبآ نع نانس نب ديعس نع ديلولا
 . مهاحل اوللخ اوئضوت اذإ هباحصأ ناكو «هتيحلو هعباصأ للخ

 ال : هيبأ نع متاح يبأ نبا لاقو . حيحص ءيش ةيحللا ليلخت يف سيل :دمحأ لاق :تلق نإف

 . [ثيدح] ةيحللا ليلخت يف ةي يبنلا نع تبثي

 روكذملا ةشئاع ثيدحو < -هنع هللا يضر- نامثع ثيدح ححص يذمرتلا نأ رم دق :تلق

 هتيحل للخ اذإ ناك مالسلا هيلع هنأ انباحصأ ركذ : هحرش يف يجورسلا لاقو «نسح هدانسإ

 ركذ امغإو « ثيدحلا بتك يف ركذ هلك كلذل سيلو «  طشم نانسأ اهنأك هعباصأ كبش ةيركلا
 يوارلا ركذو دزي ملو «« اهتحت نم هعباصأب هتيحل كبشو» : رمع نبا نع ينطقرادلاو ةجام نبا

 . فيعض وهو قراخملا يبأ نب مركلا دبع هيف : لاقو ‹اريغصلا»و «طسوألا »يف يناربطلل يمثيهلا هازع (۱)

 . )۲۳١/۱( «عمجملا»

 . مدقتملا رباج ثيدح جيرخت عجار : رکنم ثیدح وه (۲)
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 عباصألا ليلختو

 . «طشم نانسأ اهنأك»

 فيكو اًقنآ روكذملا يدع نبا هجرخأ يذلا رباج لفغ فيك ىجورسلا نم بجعلا :تلق

 سيلو : لوقي نأ كلذ ىلع هعالطا نم مزلي الو ثيدحلا بتك يف ركذ هلك كلذل سيلو :لوقي
 ركب وبأو طشم نانسأ اهنأك : لاق هنأب يزارلا ركب يبأ ىلإ هبسن مث ثيدحلا بتك يف ركذ هلك كلذل

 . هدنع نماذه لقي مل يزارلا

 ىلع عباصألا قلطأو ‹«تاعوفرملا نم هلبق ام ىلع فطع عفرلاب :ش (عباصألا ليلختو) :م

 تكسو نيلجرلاو نيديلا عباصأ «عفانملا»و ةينقلا»و «ةفحتلا »يف ركذو «نيلجرلاو نيديلا عباصأ
 نيديلاو هجولا لسغب امهعباصأ ىلإ ءاملا لوصو لوصحل نيديلا عباصأ ركذ نع مهرثكأ

 . امهنيب كيبشتلاب نوكي امهليلختو «نيلجرلاو

 لاق ‹ ضرف ءانإلا نم ًاضوتي وهو ةمومضم تناك اذإ عباصألا ليلخت « ةريخذلا »يفو

 نإو : اولاقاذهلو ليلختلا سفن ال اهئانثأ ىلإ ءاملا لوصو دارملا ليق « رطاقتي ءامب : ىنانيغرملا

 تنا نارد لخلاف زج لا ف هر ردا ر نف رکا ر أ ىزا اکا ف افرا

 حرش يفو « بجاو ةمضنم تناك اذإ نيلجرلا عباصأ ليلخت : يباتعلل «هقفلا عماوج» يفو

 ةمئألا سمش لاقو « ةنس هدعبو ‹ ضرفاهئانثأ ىلإ لوصولا لبق اهليلخت نأ مالسإلا خيش

 نيديلا يف بجاو وهو ضرف نيلجرلا عباصأ ليلخت : لاق نم سانلا نمو «ةقلطم ةنس : يناولحلا
 .نيلجرلا يف اذكو دمحأو قاحسإ لاقو كلام دنع

 تناك نإو « ةبانجلا يف هدنع بجي اغإو «ةيبتعلا» يف هركذ نيلجرلا يف مزلي ال : كلام لاقو

 عباصأ ليلخت «ةيبتعلا» يفو هدنع اهلعف مزلي الو « اهيف هلك كلذ ةقصالتم هيلجرو هيدي عباصأ

 متخيو ىنميلا هدي رصنخب ادبيف ىرسيلا هدي رصنخب للخيف اهنطاب ىلإ ءاملا لوصو عم نيلجرلا

 نيلجرلا عباصأ ليلخت ةيفيك يف بحألا يعفارلا لاق اذكو «ربخلا درو كلذب ىرسيلا هلجر رصنخب
 اًمتخم ىنميلا لجرلا عباصأ رصنخب ئدتبي عباصألا لفسأ نم ىرسيلا ديلا رصنخ لعجي نأ

 دواد وبأ ىور امنإو اهل لصأ ال ةيفيكلا هذهو ةَ هللا لوسر نع كلذب ربخلا درو «ىرسيلا رصنخبب

 هدي عباصأ كلدي ًاضوت اذإ ةي هللا لوسر تيأر» :لاق « دادش نب دروتسملا ثيدح نم يذمرتلاو

 . طقف رصنخ اب ةيادبلا يضتقي ثيدحلاف '”«هرصنخب

 حيحصت لقنو يقهيبلل يعليزلا هازعو )۳٠١٠( ةجام نباو « )۱۳٤( دواد يبا « (۳۷) « يذمرتلا ننس» : حيحص (۱)

 . (۸۲ )١/ «ةيارلا بصن » « هدانسإإل ناطقلا نبا
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 (*) هج ران اهللختت اليك مكعباصأ اوللخ: مالسلا هيلع هلوقل

 ظفللا اذهب ثيدحلا درو ام :ش (منهج ران اهللختت اليك مكعباصأ اوللخ: مالسلا هيلع هلوقل) م

 لاق :لاق - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع « هننس» يف ينطقرادلا هاور ام وه درو يذلاو

 ثيدح نم هوحن جرخو “'«ةمايقلا موي رانلاب هللا اهللخسي ال مكعباصأ اوللخ » : ا هللا لوسر
 ىيحي ناك يلع نب ورمع لاق : متاح يبأ نبا لاق ءرامثلا نوميم نب ىيحي : لوألا يفو « ةشئاع

 رمع : يناثلا يفو « ةعوضوم ثيداحأب ديز نع يلع ثدح يلع نب ىيحي نع ثيدح هلو «اًباذک

 .كورتم :دمحأ لاق « لدتسم هبقلو « سيق نبا

 ءاملاب هعباصأ للخي مل نم» : لاق «يبنلا نع رجح نب لئاو ثيدح نم يناربطلا هجرخأو

 ° رم دقو ةعبرألا دنع ةربص نب طيقل باب يفو « “"ةمايقلا موي رانلاب هللا اهللخ

 لاقو « كيلجرو كيدي عباصأ للخف تاضوت اذإ » :ةالك هللا لوسر لاق :لاق يذمرتلا دنع سابع

 . بيرغ نسح ثیدح : يذمرتلا

 نبا ثيیدحو ة

 - نامثع ثيدحو . فيعض دانسإي ٠ طسوألا » يف يناربطلا دنع ذوعم تنب عيبرلا ثيدحو

 لعف ةَ هللا لوسر تيأر : لاقو « اًئالث هيمدق عباصأ للخ هنأ : ينطقرادلا دنع - هنع هللا يضر

 : ظفللا اذهب ادج فيعض (#)

 ؛رانلا يف ةمايقلا موي هللا اهللخي ال مكعباصأ نوب اوللخ »: هظفلو ةريره يبأ ثيدح نم )١/ ۹١( ينطقرادلا هجرحأ

 . هوفعض لومیم نب ییحی هیفو
 بيغرت» رظنا « يثيللا ريثك نب ءالعلا : ب هلعأو « )۲۳٣/۱( عمجملا يف يناربطلل يمثيهلا هازع «ةلثاو» نع هوحنبو

 . يقيقحتب . [۲۳۲] «يرذنملا

 هللا لوسر لاق : لاق ةربص نب طيقل هيبأ نع طيقل نب مصاع ثيدح نم ةعبرألا هجرخأ ام لوسرلا ظفل نم تباثلاو
 . ؛عباصألا نيب للخو ءوضولا غبسأف تأضوت اذإ ١ : ةَ

 . ٩٥( /۱) ینطقرادلا ننس (۱)

 وهو يثيللا ريثك نب ءالعلا هيف : لاقو !!! «ةلثئاو» ثيدح نم ظفللا اذهب «يبکلا» يف يناربطلل يمثيهلا ءازع (۲)

 )۳٤١( «بيغرتلا» . هثيدح نم يرذنملا ظفاحلا هازعاذك : تلق . )۲۳١/١( “عمجملا». هفعض ىلع عمجم

 . )١/ ۸١( «ةيارلا بصن» « ةربص نب طيقل ثيدح اهلثمأ « عباصألا ليلخت ثيداحأ : يعليزلا ظفاحلا لاق ()

 . هجیرخت مدقت : تلق

 )٤( يذمرتلاو ةجام نبال يعليزلا هازع : نسح .

 نب ىسوم هنع ىور نكل « هرخآب طلتخا نإو ةمأوتلا ىلوم حلاصو . اضيأ يذمرتلا هاور : يريصوبلا لاق :تلق

 . يذمرتلا لاق امك «نسح» ثيدحلاف «طالتخالا لبق ةبقع

 . )١/ ۸١( «ةيارلا بصنا» عجار



 هلحم يف ضرفلا لامكإ هنألو

 نباو يلع نع اًقوقوم قازرلا دبعو ةبيش يبأ نبا دنع دوعسم نب هللا دبع ثيدحو « تلعف امك

 يروثلا نع ءاقرولا يبأ نب ديز هاورو «رانلا هكهنت نأ لبق هعباصأ مكدحأ نكهنيل » : هظفلو « دوعسم

 هعفر : متاح وبآ لاق « اعوفرم دوعسم نب هللا دبع نع ليبحرش نب ليذه نع نيکسم يبا نع
 . “فوقوم يروثلا عماج يف وهو «رکنم

 لحم يف يأ :ش (هلحم يف ضرفلا لامكإ ) :م عباصألا ليلخت نألو يأ :ش (هنألو) :م

 نوكيف ضرفلا لامكإ امهعباصأ ليلختو ٠ ضرف نيلجرلاو نيديلا لسغ نإ : انلق دقو ضرفلا

 . ةروكذملا ثيداحألا ىضتقمب ةنس

 دمحأو « نيديلا يف كلام لاق امك رمألا ىلإ ارظن « اًبجاو ليلختلا نوكي نأ يغبني :تلق نإف

 هنأل ةيضرفلا ديفي ال اذه :تلق . هكراتل ديعولاب نينورقم امهنوك عم نيلجرلاو نيديلا يف قاحسإو

 ةنيرق دجوت ملو « عنام هعنيي ملاذإ بوجولا يضتقي اغنإ هنأل بوجولا ديفي الو داحآلا رابخأ نم
 لوقلا نكي ال دجو اذإ امأ « ةحتافلا ربخو ةيحضألاو رطفلا ةقدص ربخك هرهاظ نع ةفراص

 ناك ولف « ليلختلا هملعي ملو ء«ءوضولا يبارعألا ميلعت نم رمألااذه ضراع انههو بوجولاب

 ليلختلا ركذ ىوط يوارلا نأ لمتحي هنأل رظن هيفو «حارشلا رثكأ هركذ يذلا اذه . هملعل اًبجاو

 نم م هللا لوسر ءوضو اهيف ىكح ىتلا رابخألا : «ةياردلا» بحاص لاقو .تالمكملا نم هنوكل

 ٤ ناكمإلا ردقب نيليلدلاب المع بوجولا نود ىتلا ةنسلا وأ بدنلا ىلع لمتحي ليلختلا ركذ ريغ

 م ی را ادار روج یار تد ی ن ا اھو ‹لمكألا كلذ ىلع هعبتو

 ىنميلا همدق هنيميب لسغ مث هيفو ثيدحل ا اًئالث هني ىلع ًافكأف ءا يتآو ب يبنلا تدهش : لاق

 . هعباصأ نيب للخ :لاقو هعباصأ نيب لصفو

 . بوجولا ىلع لدي كراتلا ىلع ديعولاب نورقملا رمألا :تلق نإف
 هنأل نايبلل ةلمتحمب سيل ةصاخ ءوضولا ةيآ نأل بوجولا دغي مل اغإ : يقانغسلا لاق :تلق

 حلصي ال دحاولا ربخو نايبلا قيرطب ال خسنلا قيرطب هيلع ةدايزلا نوكت ذئنيحف هسفن يف نيب
 نم كلذ ذخأ دقو عباصألا نيب ءاملا لصي ملاذإ اب فورصم ديعولا : لمكألا لاقو «كلذل

 ةالصلا طرش هنأل ءوضولا يف بوجولل لخدم ال : يفسنلا نيدلا ظفاح خيشلا لاقو ٠ يجورسلا

 (بيغرتلا» . نسح دانسإب دوعسم نبا ىلع ريبكلا يف هفقوو « اعوفرم «طسوألا يف يناربطلل يرذنملا هازع (1)

 )٤).

 . )۲۳١۹/١( يرذنملا لوق يمثيهلا دافآو « هبشأ وهو - هنع هللا يضر - دوعسم نبا ىلع هفقو حيحصلا :تلق

 « رظنلا صعب هيف : يراخبلا لاق رجح نب دمحم هيف : لاقو ٠١١/۲ . ١١۷( عمجلملا) رازبلل يمشيهلا هازع (۲)

 . ها . ريكانم هل : يبهذلا لاقو

۲۲۸ 



 لبقي ال ءوضو اذه» : لاقو ةرم ةرم اضوت - مالسلا هيلع - يبنلا نأل ثالثلا ىلإ لسغلا راركتو

 رجألا هل هللا فعاضي نم ءوضو اذه» :لاقو «نيترم نيترم ًاضوتو ٠ هب الإ ةالصلا ىلاعت هللا

 وأ اذه ىلع داز نمف يلبق نم ءايبنألا ءوضوو يئوضو اذه» :لاقو اًلالث اًنالث ًاضوتو ««نوترم
 )#3( «ملظو یدعت دقف صقن

 عرفلا يواسيل ةحتافلا بوجوب انلقل ةالصلا يف امك انهه بوجولاب انلق ولف ءاهل اعبت نوكيف

 توبثب عبتلا تبثي ثيح كانه توافتلل ءوضولاو ةالصلا يف يأ امهيف نيصنلا فالخب لصألا

 . انهه كلذك الو هطوقسب طقسيو « لصألا

 ءاضعألا لسغ راركت يأ « هلبق ام ىلع اًمقطع اًضيأ عفرلاب :ش ( ثالثلا ىلإ لسغلا راركتو) :م
 ًأضوت مالسلا هيلع يبنلا نأل) :م . ءوضولا ننس نم اًضيأ هنأ دارأ تارم ثالث ىلإ اهلسغ ضورفملا

 نم ءوضو اذه :لاقو نيترم نيترم ًأضوتو «هب الإ ةالصلا- ىلاعت -هللا لبقي ال ءوضو اذه : لاقو ةرم ةرم

 ىلع داز نمف يلبق نم ءايبنألا ءوضوو يئوضو اذه :لاقو اًنالث اًنالث ًأضوتو ءنيترم رجألا هل هللا فعاضي

 نيثيدح نم بكرم هنكلو يور ام ظفللا اذهب ثيدحلا اذه لوقأ :ش (ملظو ىدعت دقف صقن وأ اذه

 ثيدح « «داز نمف - هلوق ىلإ - هب الإ ةالصلا هللا لبقي ال ءوضو اذه :لاقو ةرم ةرم أضوت » : هلوقف <

 . « يلبق نيلسرملا ءوضو» هيفو «اًئالث ًأضوت مث «نيترم ًاضوت مث

 يف لاقو « '”فیعض د وهو حضاو نب بيسمل | هب درفت :لاقو « «هننس» يف يقهيبلا هجرخأو

 لاقو « ةفيعض اهلك هجوأ نم ثيدحلا اذه يور دقو «هب جتحم ريغ حضاو نب بيسملا : «ةفرعملا»

 هنأ متاح يبأ نبا نع لقنو « ثيدحلا اذه قرط نسحأ نم قيرطلا اذه : «هماكحأ» يف قحلا دبع
 . اًريثك ىطخي هنكل قودص بيسملا : لاق

 مث » : هيفو يسيقلا دارق يبأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم ةدحاو ةرم ءوضولا ب هللا لوسر نع حص : تلق (#)

 )١/ ۷١( يثاسنلاو ]۳١١[ ةجام نباو « ٤٤١( /۳) دمحأ هجرخأ « ةدحاو هدي ىلع بصف اهفكف هدي لخدأ

 . )١/ ٥۷( «للعلا » يف ةعرز وبأ هححصو ]٠١١[ هحيحص يف ةيزخ نباو ىربكلا يف

 . هيلع اقفتا ديز نب هللا دبع ثيدح نم نيترم ءوضولا ا هللا لوسر نع حصو
 . (۷) مقر قيلعتلا عجار ء اًنالث ءوضولا ةَ هللا لوسر نع رتاوتو

 نع هاور دقو ظفللا اذه عيمجب بيرغ لاقو (۸ )١/ “ةيارلا بصن » يف يعليزلا ظفاحلا هبرغتسا دقف بابلا ظفل امأ

 . هقرط ركذ مث « ةريره وبأو « تباث نب ديزو « يبأو « رمع نبا ةباحصلا نم يب يبنلا

 . ملعأ هللاو « دانسإ اهنم حصي ال ةلولعم اهلكو : تلق

 ةرابعو . فيعض بيسملاو ةرسيم نب صفح نع « حضاو نب بيسملا هب درفت : لاقو )١/ ۸١( ينطقرادلا هاور (1)

 « يوقلاب سيلو «حضاو نب بيسملا هب درفتي هجولا اذه نم ثيدحلااذهو « )١/ ۸١( «ننسلا» يف يقهيبلا

 . رمع نبا نع رخآ هجو نم يورو
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 ةدحاو يَ هللا لوسر ًاضوت» : هظفلو ‹ رمع نبا نع ىرحخأ قرط نم ةجام نبا هجرخأو

 ردقلا ءوضو اذه :لاقو « نيتتث نيتنث ًأضوت مث «هب الإ ةالص هنم هللا لبقي ال نم ءوضو اذه :لاقف « ةدحاو

 هيلع ميهاربإ هللا ليلخ ءوضوو يئوضو وهو ءوضولا غبسأ اذه :لاقو اًئالث ًاضوتو «ةالصلا نم

 وه :لاقف « هنع يبأ تلأس : متاح يبأ نبا لاق يمحلا ديز نب ميح-رلا دبع هتاور يفو “السلا

 لئسو «مالسلا هيلع يبنلا نع ثيدحلا اذه حصي الو ثيدحلا فيعض ديز هوبأو ثيدحلا كورتم

 رمع نبا نع ةرق نب ةيواعم هدانسإ يفو هاو ثيدح يدنع وه :لاقف ‹«ثيدحلا اذه نع ةعرز وبأ

 . رمع نبا قحلي ملاذه ةيواعمو

 ديزو « هركذف هدج نع هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع هيفو « طسوألا» ىف يناربطلا هاورو

 : لاق لئس اذإ ناك هنأل يمعلا يمس اغنإو «حلاص :دمحأ لاقو ناس ن نا تنر ىلا

 اعد مالسلا هيلع هللا لوسر نأ بعك نب يبأ ثيدح نم اًضيأ ةجام نبا ىورو «يمع لأسأ ىتح
 مث « ةالص هل هللا لبقب مل ًاضوتي مل نم ءوضو :لاقو « ءوضولا ةفيظو اذه » : لاقو ةرم ةرم ًاضوتف ءا

 ًاضوت مث « رجألا نم نيلفك ىلاعت هللا هاطعأ هأضوتي نم ءوضو اذه » : لاقو « نيترم نيترم ًأضوت

 لاق يراوح ا يبأ نب ديز ةياور يفو « يلبق نم نيلسرملا ءوضوو يئوضو اذه » : لاقو اًنالث اًنالث

 دبع اًضيأ هيفو «ثيدحلا ىهاو ةعرز وبأ لاقو «٠ فيعض : ىئاسنلا لاقو ءءىشب سيل : نيعم نبا

 نا لاق تيدا رم يراها لاف ر ءي یل :نع نا لاف ياشلا ةارغ نت هللا
 . هب جاجتحالا زوجي ال : نابح

 ًأضوت مالسلا هيلع يبنلا نأ ينطقرادلا هجرخأ امهالك تباث نب ديزو ةريره يبأ نع يورو

 فعاضي اذه» : لاقو نيترم نيترم أضوتو “هب الإ لمعلا هللا لبقي ال يذلا اذه » : لاقو « ةرم ةرم
 امأو « «يلبق نم ءايبنألا ءوضوو يئوضو اذه » :لاقو ءاًنالث اًنالث أضوتو ؛نيترم رجألا هب هللا

 نيترم أضوت ثيدحو «سابع نبا ثيدح نم ملسم الإ ةعامحلا هجرخأف ةرم ةرم أضوت ثيدح

 يراخبلا هج رخأ اًالث اًئالث ًاضوت ثيدحو «مصاع نب ديز ثيدح نم يراخبلا هجرخأ نيترم
 . هنع هللا يضر- نامثع ثیدح نم ملسمو

 . (۸۳ )١/ «ةيارلا بصن »عجار . (4۲) « ةجام نبا فيعض» - هللا هظفح - ينابلألا ةمالعلا هلاق : دج فيعض (1)

 . )١/ ۸٤( «ةيارلا بصن» عجار . (۹۳) «ةجام نبا ننس» - هللا هظفح - ينابلألا هفعض : فيعض (۲)

 «ةيارلا بصن» عجار . اًميعض ناكو نسحلا نب يلع هب درفت : لاقو «كلام بئارغ »يف ينطقرادلا هاور (۳)

(A £/1) . 

 هل سيل ليطاوب اهلكف نسحلا نب يلع ثيدح نم هركذأ ملامو :لاقو هتمجرت يف اًثيداحأ هل يدع نبا دروأ :تلق

 . ادج فيعض وهو « لصأ
 . -۲۱١( ۲۰۹ /۰)«لماکلا»
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 وبأ هجرخأو «لوألا عم فنصملا هبكر رخآ ثيدح هرخآ ىلإ « اذه ىلع داز نمف » : هلوقو

 يبنلا ىتأ الجر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ةجام نباو «يئاسنلاو «دواد

 داز نمف ءوضولا اذكه ١ : هرخآ يفو ‹«ثيدحلا ‹ رهطلا فيك هللا لوسر اي :لاقف « مالسلا هيلع

 « ٠ ملظو ىدعت » : ةجام نبال ظفل يفو « '« ءاسأو ملظ وأ ملظو ءاسأ دقف صقن وأ اذه ىلع

 نم دنع حيحص ثيدحلا :« مامإلا» يف نيدلا يقت لاقو < «ملظو ىدعتو ءاسأ دقف » : يئاسنللو

 نب ركب وبأ لاق «ورمع ىلإ دانسإلا ةحصب هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح ححصي

 .فیعض بیعش نب ورمع : يبرعلا

 راثآ نم ةمايقلا موي نيلجحم رغ نونأي يتم نإ» : لاق مالسلا هيلع هنأ« نيحيحصلا »يف تبثو

 نم ءوضولاب ةصوصخم ةمألا هذه نأ ىلع لدي تباثلا اذه : ىليصألا دمحم وبأ لاقو .« ءوضولا

 ءوضوو يئوضو اذه » :لاقف ءائالث اتال اضوت مالسلا هيلع هنأ يور ام تبي الف «مألا رئاس نيب

 . حصي ال ثيدح وهو « يلبق ءايبنألا

 «يعازوألاو «ينانبلا تباثو « ينايتخسلا بويأ هنع ىور دقو « بيعش نب ورمعل ام :تلق

 «قاحسإ نب دمحمو « ةماعد نب ةداتقو « هنم ربكأ وهو حابر يبأ نب ءاطعو « جيرج نباو

 . نورخآو «يراصنألا ديعس نب ىيحيو « ةفينح وبأ مامإلاو «ىماشلا لوحكمو [. . . .]و

 ةديبع ابأو « هيوهار نب قاحسإو «ىنيدملا نب ىلعو « لبنح نب دمحأ تيأر : يراخبلا لاقو

E E Eنيملسملا نم دحأ هكرت ام < . 

 ؟مهدعب سانلا نم : يراخبلا لاق

 ةرغلا نوك نم مزليال هنأل «ملسم ريغ هرخآ ىلإ تباشلا ثيدحلا اذه يليصألا لوقو

 هذهل ليجحتلاو ةرغلا نوكت نكلو «مهريغ يف ادوجوم ءوضولا نوكي ال نأ ةمألا هذهل ليجحتلاو

 اوناك نيملسملا ةقباسلا مألا نإ لوقن نأ نسحي الو «مهريغ ىلع مهلضفو « مهفرشب ةصاحخ ةمألا

 . ءوضو الب نولصي

 : ةعبس تاليوأت هل « ملظو ىدعت دقف » : هلوقو

 اهصقن اب هسفن ملظو « عرشلا بادآب بدأتلاو « ةنسلا كرتب بدألا يف ءاسأو ىدعت : لوألا

 .ءوضولا يف تارملا دادرتب باوثلا نم

 . اهنع صقن وأ ءرضولا ءاضعأ ىلع داز :يناثلا

 < ةيارلا بصن» عجار ‹ روهشم وه امك ؟نسح هثيدحو حيحص « بيعش نب ورمع ىلإ دانسإلاو : نسح (1)
(A0 /۱) . 

۲۳١ 



“uuncauuacQDaccnunOCuCNIODCCDOGECAOLDAABOLDODODADORRaANARANRARAOOOVORAAOOORORGG NORA 

 . هنع صقن وأ دودحملا ىلع داز :ثلاثلا

 ثالثلا ىلع داز ول امأ « ثالثلاب الإ لصحي ال ةنسلا لامك نأ ديفي ثالثلا ىلع داز :عبارلا

 ناك مالسلا هيلع هنأ رمع نبا ثيدحل هب سأب الف رخآ ءوضو ةين وأ كشلا دنع بلقلا ةنينأمطل

 « ةجام نباو « دواد وبأ هاور «تانسح رشع هل هللا بتك هئوضو ىلع اضوت نم » :لوقي
 نع يور : تلق دايز نب نمحرلادبع ةياور نم هنأل هريغو وه هفعضو يذمرتلاو ‹يقهيبلاو

 : ىيحي نعو ةقث دايز نب نمحرلا دبع :لوقي ناطقلا ىيحي تعمس : لاق هنأ هيوهار نب قاحسإ

 ‹ معن : لاق ؟ يقيرفألا ثيدحب جتحي وأ : حلاص نب دمحأل تلق :دواد وبأ لاقو ما هب ل

 : لاق «هیف ملکتی نم یلع رکنی[ ...... ] نب دمحأ ناكو «معن : لاق ؟ةباتكلا حيحص : تلق

 . اذه نمحرلا دبع دج معنأو تاقثلا نم معنأ نبا لوبقمب سيلف معنأ نبا يف ملكت نم

 . رون ىلع رون ءوضولا ىلع ءوضولا » ءاج :تلق نإف
 . ةربتعملا روهشملا ثيدحلا بتك يف ركذي مل هقفلا بتك يف روهشم اذه :تلق

 كلذ نع صقن وأ لسغلا يف عاصلا ىلعو « ءوضولا يف دملا ىلع داز نمف : ليق : سماخلا

 ةسمخ ىلإ عاصلاب لستخي ناك» مالسلا هيلع هنأ -هنع هللا يضر- سنأ ثيدحل ملظو ىدعت دقف

 5 ملسمو يراخبلا هاور < «دملاب ًاضوتيو دادمأ

 .ادج ديعب وهو . اهنع صقن وأ رتولاو سمخلا تاولصلا ىلع داز نمف :سداسلا

 ىلع ةدايزلا نأ داقتعا مث نكي مل نإو لعفلا سفن ىلع لومحم هنأ خياشملا نم ركذ ام :عباسلا

 . ءوضولا ديدجت هب دصق اذإ ًالمعتسم هب ءاملا ريصي الو ةراهط عقي ال ثالثلا

 وضعلا يفو ءروهطلا سجنلا بوثلا لسغ يف ةعبارلا ءام نأ عماجلا يف ركذ :تلق نإف

 .ًالمعتسم هب ءاملا ريصيو ةراهط عقت ةنس هركذ ام يضتقي ًالمعتسم سجنلا

 : «يباتعلا» يف لاق هنأ هيلع ليلدلاو ةبرقلا هب ىون اذإ ام ىلع لومحم كانه ركذ ام :تلق

 يفو « هفالخب ليلدلا موقي ىتح ةبرقلا وه رهاظلا نأل سجنلا وضعلا يف لمعتسم ةعبارلا ءامو

 اذهلف رون ىلع رون ءوضولا ىلع ءوضولا نأل ةبرقلا ىنعم هيف دجو نأل يفسنلل «مظنلا حرش»
 . ًالمعتسم هب ءاملا راص

 ( هللا دودح ىدعتي نمو :  ىلاعت هللا لاق « دحلا ةزواجم هنأل ةدايزلا ىلإ عجري ىدعي : هلوق

 . ٩)۳١۷( بیغرتلا هرظناو . فيعض دانسإ اذهو :لاقو )٥۱( يذمرتلا هاور (۱)

۳۲ 
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 (اًئیش هنم ملظت ملو : ىلاعت هللا لاق « ناصقنلا ىلإ عجري ملظلاو (۲۲۹ ةيآلا : ةرقبلا)

 . يقانغسلا رسف هبو «هنم لمكألا ذخأو  صقني مل : يأ ١١(. ةيآلا : فهكلا)

 : -مالسلا هيلع- يبنلا لعف زواجي مل نإو « هيف فارسإلا ملعلا لهأ هرك : يراخبلا لاقو

 ال :مألا يف يعفاشلا لاق دقو ءاهيلع ةدايزلا عنم ىلع عامجإلا لقن ىلإ ةراشإ يراخبلا نم اذه

 : هجوأ ةثالث هباحصأ ركذو «ىلاعت هللا ءاش نإ هركأ مل داز نإف اهيلع ةدايزلا بحأ

 فالخ اهنأ :اهشلاثو « مارح اهنأ : اهيناثو « هيزنت ةهارك ةهوركم اهيلع ةدايزلا نأ اهحصأ

 وهو« هراكذتسا» يف يربدلا هاكح هءوضو لطب ثالثلا ىلع داز اذإ :لاق نم دعبأو «ىلوألا

 .ًأطخ

 ةنسلا لامكإ : ةلاثلاو « ةنس : ةيناثلاو «ضرف : ىلوألا :تلق . ثالثلا مكح ام :تلق نإف

 فاكسإلا ركب يبأ نعو سكعلاب :ليقو « لفن : ةثلاثلاو «ةنس ةيناشلا : ليقو ٠ بهذملا يهو

 ال ةرورضل وأ ءاملا ةلقل وأ دربلا ةوقل ةرم ةرم أضوت ولو ««طيحملا رصتخم» يف هركذ ضرف ثالثلا

 . الف الإو مثأی داتعا نإ :لیقو « مثأيف الإو مثأي الو هرکی

 ةرم ةرم ًأضوت مالسلا هيلع هنأ تبث دقو ءاًملظو اَّمْثإ ةثالثلا نع لفنلا نوكي فيك :تلق نإف

 نإف . هيلع بجاو نيبلا نأل لضفأ لاحلا كلذ ناكو زاوجلا نايبل كلذ :تلق . نيترم نيترم ًاضوتو

 كلت يف ءاجو اًلاظو اًئيسم نوكي بعكلاو قفرملا قوف ام لسغ نم نأ ليوأتلا ىضتقم :تلق

 غلبي ىتح هدي ري -هنع هللا يضر- ةريره وبأ ناكو « حيحصلا يف ةتباثلا ليجحتلاو ةرغلا ةلاطإلا

 نم يلحلا غلبي » :لوقي مالسلا هيلع يليلخ تعمس :لاقف ‹ ءوضولا هذهام :هل ليقف « طبإلا

 نم انركذ ال باوجلا ليصحت :تلق . هانعم هاور يراخبلاو « ملسم هاور “” ءوضولا غلبي ثيح نمؤلا
 هيلع غلابي ملام ةريره وبأ لاق يذلا اذه : لاطب نبا لاقو « ملظو ىدعت دقف : هلوق يف تاليوأتلا

 هيلع يبنلا لعف زواجتي ملو «هلوسرو هللا دح ام هب ىدعتي ال ءوضولا نأ ىلع نوعمجم نوملسلملا
 . ءوضولا عضاوم طق مالسلا

 نع هذخأ لب هسفن ءاقلت نم لعف ام لعفي مل وهو « يباحصلا قح يف بدألا كرت اذه :تلق

 لب «هباحصأو يعفاشلاو ةريره يبأ فالخ عم لبقيال عامجإلا ىوعدو - مالسلا هيلع - يبنلا

 ول ىتح يوونلا ركذ هباحصأ نيب هيف فالح ال نيبعكلاو نيقفرملا قوف ام لسغ بابحتساب اولاق
 هيلع صن« فالخ الب عطقلا عضوم حسيب نأ بحتسي بكنم لاك ضرفلا لحم نم ديلا تعطق

 . ءوضولا غلبي ثيح ةيلحلا غلبت باب ةراهطلا باتك )٤١( « )٠٠١( مقر (۲۱۹/۱) ملسم الإ هوري مل ثیدحلا (۱)
 . يقيقحتب )۲۸١( «بيغرتلا» 2 ةيرخ نبال يرذنملا هازعو

 ا



 ‹ ةراهطلا يوني نأ ئيضوتملل بحتسيو :لاق * ةنس هتيؤر مدعل ديعولاو

 .ةراهط نم وضعلا ولخي ال ىتح : ةعامجلا لاقف « هليلعت يف اوفلتخاو «؟مألا »يف يعفاشلا

 يه اغغإ ةرخلا نأل ليجحتلاو ةرغلل ةلاطإ كلذ بحتسي :نورخآو « يوغبلاو «يلازغلا لاقو
 ‹ عارذلل اعبت ناك قفرملا قوف ام لسغ نأب مهيلع دروأو «ليجحتلا ديلا يف يذلاو ٠ هجولا يف

 وأ ضيحب ضئارفلا ءاضق طقس اذإ ننسلا يضقي ال امك عباتلا عرشي ال نأ يخبنيف عوبتملا لاز دقو

 لصألا طقس اذإف هناكمإ عم هصخو ضئاحلاو نونجملا نع ءاضقلا طوقس نأب هنع اوباجأو « نونج

 . ىلوأ عباتلاف هناكمإ عم

 يف ناك ام ىلع دضعلا ىقبيف عارذلاب صتخم رذعلاو هرذعتلف عارذلا لسغ طوقس امأو

 .هسأر ىلع يسوملا رارمإ بحتسيف هسأر قلح ىلع رعش ال يذلا مرحملاك راصو بابحتسالا

 عراشلا نإ : لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش (ةنس هتيؤر مدعل ديعولاو) :م

 هتيؤر مدعب ديعولا نأب باوجلا ريدقتو « قالطإلا هاضتقم ديعو ناصقنلاو ةدايزلا ىلع بتر ,
 ثيدحملا اذه تاليوأت نم راتخا هنأ ىلإ كلذب راشأو هرهاظ ىلع سيل ثيدحلاو ةنس ثالثلا

 . ثالثلاب لصحي ال ةنسلا لامك نأ ادقتعم ثالثلا ىلع داز اذإ هنإ : ليق يذلا ليوأتلا

 تحت لخدي الو هب سأب الف رخآ ءوضو هتينب وأ كشلا دنع بلقلا ةنينأمط دارأ اذإ امأو

 هيف يذلا ينعأ ثيدحلا اذه بسن هنآ « هحرش» يف يزارتألا ىواعد نم بئاجعلا نم و «ديعولا

 نب هللا دبع نع يور هنإف كلذك سيلو باطخلا نب رمع نب هللا دبع ىلإ «اذه ىلع داز نمف

 رصتخم حرش يف فاصخلا هركذاذك : لاق هنآ هنم بجعأو « انركذامك صاعلا نب ورمع

 . ثيدحلا ةمئأ نم هجرخأ نم نيبي نأ ريغ نم كلذ ىلع تكسو «يواحلطلا

 ةدارإ ففخت دقو ءايلا ديدشتو نونلا رسكب ةينلا :ش (ةراهطلا يوني نأ ئىضوتملل بحتسيو) :م

 رخف لاق اذك رمألا لاثتما دصق وأ ةراهطلا نع ىنغتست ال هتدابع دصق وأ هئوضوب ةالصلا ةحابتسا

 مالي الو هلعف ىلع باثي ام بحبتسملاو ةالصلا ةحابتسا وأ ثدحلا ةلازإ يوني نأ : ليقو «مالسإلا

 . هکرت ىلع

 «اندنع ةنس ءوضولا يف ةينلاف : لاق مث ءوضولا يف ةينلا بحتستو : فنصملا لاق :تلق نإف

 نأل بحتسيو :لاق نأ دعب ةنس لاق امنإ لمكألا هعبتو يزارتألا لاق :تلق . ههجو ام اذهو

 رخآ هجو هل :تلق . هدنع راتخملا وه ام ركذ مث هظفلب هاورف يرودقلا هراتخا ام ىلع بابحتساللا

 نأ دارأ اذإ ىضوتملاف ءوضولا نم معأ ةراهطلاو ةراهطلا يف ةينلا بابحتسا ركذ هنأ وهو : يدنع

 . هاءوضولا ةفص يف ديز نب هللا دبع ثيدح ىلإ ريشي هنأك : )۲١( “ةياردلا » يف ظفاحلا لاق (#)
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 ةينلا نودب حصي الف ةدابع هنأل ضرف -هللا همحر- يعفاشلادنعو اندنع ةنس ءوضولا يف ةينلاف

 ةالصلل اًحاتفم عقي هنكلو ةينلاب الإ ةدابع عقي ال هنآ انلو« مميتلاك

 : مالسلا هيلع هلوق مومعل يوني نأ هل بحتسي ةساجنلا نم يلصي يذلا ناكملا وأ هندب وأ هبوث رهطي

 ءايشألا هذه ريهطت ىون اذإف « هيف بوغرم بولطم اًضيأ لمع اذهو« '""«تابنلاب لامعألا »
 هركذ امأو مالي ال بحتسملا كرات نأل كلذ هرضي ال وني مل اذإو اًبحتسم نوكيف باوثلا هل لصحي
 ضرف نيرخآ ةعامجو هدنع ةينلا نأب ىعفاشلا نيبو اننيب فالخلا بصنلف ءوضولا يف ةينلا ظفلب

 ۰ . ةنسلا ظفل ةلباقم يف ركذي نأ رمألا لقأف

 ضعب نم براقتملا بيترتلا دعت اهنكلو فطعلل انه ءافلا :ش (اندنع ةنس ءوضولا يف ةينلاف) :م

 يف ةنس ةينلا نوك ةدئافو «لمجألاف نسحألا لمعاو لضفألاف لمكألاذخ : لاقي امك هوجولا
 ملع وأ هئوضو ءاضعأ ىلع رطق وأ ءالا ىرجأ وأ رطمل ا هباصأف حسملا يسن اذإ هنآ اندنع ءوضولا

 رظن يح نب نسحلاو « يعازوألاو يروثلا لاق هبو « زوجي اندنعف ادربتم أضوت وأ اًناسنإ ءوضولا
 . ةياور يف كلامو

 دعس نب ثيللاو« كلامو «ةعيبرو« يرهزلا لاق هبو :ش (ضرف يعفاشلا دنعو) :م

 حصي الف ةدابع) :م ءوضولا نأل يأ :ش (هنأل) :م دوادو «ديبع وبأو «روث وبأو «دمحأو «قاحسإو

 ءهبر رمأل اًميظعت هسفن ىوه فالخ ىلع فلكلملا هب ىتأي لعف ةدابعلا نأل :ش (ةينلا نودب

 اودبعيل الإ اورمآ امو : ىلاعت هلوقل ةيئلا نودب حصي ال ةدابع وه ام لكو ‹ ةباحملا ذهب ءوضولاو
 نيدباعلل لاح هلعج دقو ةينلاب الإ لصحي ال صالخإإلاو ١( ةيآلا : ةنيبلا) € نيدلا هل نيصلخم هللا

 . ةينلاب ةطورشم ةدابع لك نوكتف طورش لاوحألاو

 نيتراهط امهنوك يف كلذ ىلع هساقو مميتلا يف طرش ةبنلا نأ امك يأ :ش (مميتلاك) :م

 بجومب لوق اذه :ش (ةينلاب الإ ةدابع عقيال) :م ءوضولا نأل يأ :ش ( هنأ انلو) :م ناقرتفي الف ةالصلل

 احاتفم عقي) ءوضولا نكلو يأ :ش (هنكلو) :م ةينلاب الإ ة دابع عقي ال ءوضولا نأ انملس هانعم ةلعلا

 اغإو ةينلاب الإ ةدابع نوكي ال ءوضولا نأ يف انمالك سيل هنآ كاردتسالا اذه ىنعم :ش ( ةالصلل

 نوكي ىتح ةينلا نودب ةراهطلا بجوي له ءوضولا ءاضعأ يف رهطملا ءاملا لامعتسا يف انمالك

 ءوضولا ءاضعأ نأل اهنودب كلذ دسفيو « كلذ يف ةدابع هنوكل لخدم الو « ال وأ ةالصلل احاتفم

 سجنلا ىقال اذإف هعبطب روهط ءاملاو اهريهطتب رمألا ةرورض ةالصلا قح يف اهتساجنب موكحم
 دصق ىلع ارهطم هنوك فرعي ال رهطملا نألو سجنلا بوثلاك كلذ نم لمعتسملا دصق هرهط

 ىتح لمعلا سأر وهو ‹ فنصم هنم ولخي الو مجاعملاو ديناسملا باحصأو ةعامحلا هاورو : هيلع قفتم : حيحص )١(

 نسحلا نب دمحم ةياور يف دوجوم هنأ ريغ هئطوم يف هجرخي مل اًكلام نإ : ليق هحيحص يراخبلا هب ردص

 . ىنابيشلا

Yo 



 وأ ةالصلا ةدارإ لاح يف الإ رهطم ريغ بارتلا نأل مميتلا فالخب رهطملا لامعتساب ةراهط هعوقول

 «دصقلا نع ىبني وه

 مل وأ هيف ةينلا تدجو ءاوس هيف عبطلا كلذ دجوف ناك عبط يأ ىلع قلخ اذإ ءيشلاو ءةدابعلا
 هعبط نأل ةين الب رهطي ءاملا اذكو قارحالل ًالباق الحم تدجو اذإ قارحإلا اهعبط رانلاك دجوت
 فصوب ال ةراهط هنوك فصوب ةالصلل اًطرش لعج ءوضولا نأ ماقملا اذه يف قيقحتلاو ٠ رهطم
 لباق لحم يف هلامعتساف ةراهطلا هب لصحي ام وهو ءاروهط ءاملا ىمس عراشلا نأل اذهو ةبرق هنوك
 مل وأ دصق يرلا لصحي هلامعتساف ةقلخ يوري ءاملا نأ امك دصقي مل وأ دصق ةراهطلا لصحي

 . ةراهطلا عوقول يأ :ش ( اهعوقول) :م دصقي

 ( اروهط ءام ءامسلا نم انلزنأو # : هيف هللا لاق يذلا ءاملا رهو :ش (رهطملا لامعتساب ةراهط) :م

 . ٤۸( ةيآلا : ناقرفلا)

 اذإف هيف اًطرش ةينلا نوكتف ةينلاب الإ ةدابع عقي ال ءوضولا نأ مصخلل متملس اذإ :تلق نإف
 . طورشملا ىفتنا طرشلا ىفتنا

 ةيثلا نع ىنغتسم رابتعالا اذهف اهريغ ىلإ ةليسو اهنأل ةلقتسم ريغ اهنكلو « ةدابع معن :تلق
 الو ةدابعلا عنمت ةينلا مدعو هب رظنلا حصي ال اذهلو « ةدابع ريغ ءوضولا :اولاق مهضعب نأ ىلع

 .ةراهطلا عنمت

 ةراهط امهنوك يف مميتلا ىلع ءوضولا يعفاشلا سايق نأ ىلإ هب راشأ :ش (مميتلا فالخب) :م

 : نيهجوب كلذ نيب زوجي ال اذو « قرافلاب سايق ناقرتفي الف

 ريغمو ثولم هتاذ يف هنأل ارهطم لقعي مل ينعي :ش (رهطم ريغ بارتلا نأل) :م هلوق :امهدحأ

 هعبطب هنأل ءوضولا نع الدب هتراهط نوكتف :ش ( ةالصلا ةدارإ ةلاح يف الإ) :م ارهطم نوكي الف

 . ءاملا فالخب رهطم هتقيقحو

 اذإ مميت : لاقي :ش (دصقلا نع ئبني ) :م مميتلا وأ :ش ( وه وأ) : هلوق وه :يناثلا هجولاو

 ‹« هودصقت ال : يأ ۲٠۷( ةيآلا : ةرقبلا) (نوقفنت هنم ثيبخلا اومميت الو # : ىلاعت هللا لاق .دصق

 مل حسملاو حسم ءوضولا يف ليق نإف . ةينلا ىنعم الإ هيف نكي ملف « ةينلا طارتشا لدي ام هظفل يفو

 هيلإ هلاقتناو همايقل لسغلاب قحلم سأرلا حسم نأب بيجأ < ةينلا ىلإ جاتحيف اًعبط ارهطم لقعي
 هنأل هلوق يف رظن ولو يقانغسلا مالك نم هلقن « لمكألا حرش» يفاذهو «حرجلا اذه نم برضب

 ال معألاو ةالصلا ةحابإ دصق وهو صاخ دصق وه اغإ ةينلا ره يذلا دصقلاو ةغل دصقلا نع ئبني

 ىلعامهدحأل ةلالد الو بلقلا لعف : ىناشلاو « ظفللا لولدم لوألا نأل صحخألا ىلع هل ةلالد

 ديقملا دوجو نم مزليو ء ديقم ةالصلا ةحابإ وه يذلا دصقلاو « قلطم ةغل دصقلا : تلق . رخآلا

۲۳٢ 



 ةنسلا وهو حسم اب هسأر بعوتسيو

 . مهفاف بلقلا لعف قلطملا دصقلاو قلطملا دوجو

 : هلوق ىلع اًمطع هسأر بعوتسي نأ بحتسي يأ ءابلا بصنب :ش (حسملاب هسأر بعوتسيو) م

 وهو حسم اب هلومش يأ سأرلا باعيتساف « ةراهطلا ةين بحتسي ريدقتلاو « «ةراهطلا يوني نأ»
 سأرلا باعيتسا يأ :ش ( ةنس وهو) :م : هلوقب هيلإ راشأ ةنس هرايتخا ىلعو يرودقلا رايتخا ىلع

 ‹طوسبملا حرشا»و هديفملا»و «ةينقلا»و «ةفحتلا»و «عئادبلا»و «طيحملا» يف اهركذ «ةنس حسملاب

 كلام ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا ىلإ ةنس وهو : هلوقب راشأو . حيحص وهو

 نع ديز نب هللا دبع لأس نيسح يبأ نب ورمع تدهش : لاق هيبأ نع ينزاملا يحي نب ورمع نع
 امهب لبقأف هسأر حسمف روتلا يف ينعي هدي لخدأ مث هيفو «ثيدحلا ركذف ب هللا لوسر ءوضو
 . ةدحاو ةرم ربدأو

 نب قاحسإ نع يذمرتلاو <« كلام نع ةملس نب هللا دبع نع دواد وبأف ًضيأ ةعبرألا هاورو

 نبا نع امهالك نيکسم نب ثراحلاو « ةملس نب دمحم نع يئاسنلاو «ىسيع نب نعم نع یسوم
 نع يعفاشلا نع امهالك ىيحي نبا ةلمرحو ناميلس نب عيبرلا نع ةجام نباو ‹ كلام نع مساقلا

 . كلام

 انربخأ : لاق سنأ نب كلام انربخأ : لاقو «كلام نع «هئطوم» يف نسحلا نب دمحم هجرخآو

 دبع لأس نیسح ابآ هدج عمس هنآ ییحیو ٤ هيبأ نع يندملا نيسح يبأ نب ةرامع نب ىيحي نب ورمع

 ناك فيك ينيرت نأ عيطتست له : لاق ةه هللا لوسر باحصأ نم ناكو «مصاع نب ديز نب هللا

 هيدي ىلع غرفأف ءوضوب اعدف « معن : مصاع نب ديز نب هللا دبع لاق ؟ أضوتي ةا هللا لوسر

 مث « نيترم نيترم نيقفرملا ىلإ هيدي لسغ مث اًتالث ههجو لسغ مث ضمضقمت مث « نيترم هيدي لسغف
 هيلجر لسغ مث هنم أدب يذلا ناكملا ىلإ امهدر مث هافق ىلإ امهب بهذ ىتح هسأر مدقم نم حسم

 اذإ ةدحاولاو نائزجم نانثالاو ‹ ءوضولا لضفأ اًنالث اًنالث ءوضولاو «نسح اذه : دمحم لاق

 . “هللا همحر- ةفينح يبأ لوق وهو ءاًضيأ ئزجت تخبسأ

 نم ةءادبلا ةنسلا نأ ىلع انباحصأ لدتسا هبو ةروهشملا يه ثيدحلا اذه يف ةروكذملا ةيفيكلاو

 مدقم ىلإ امهب ريو « اهيلع هيدي عضي ةماهلا نم ةءادبلا ةنسلا : يرصبلا نسحلا لاق « سأرلا مدقم

 ثيدحلل ةماعلا لوق حيحصلاو «دمحم نع ماشه ىوراذكهو ءاغقلا ىلإ امهديعي مث سأرلا

 مدقم نع عباصأ ثالث هيدي نم ةدحاو لك نم عضي نأ هيف بحتسيو :(طيحملا» يفو روكذملا

 رخؤم ىلع هيفك عضي مث افقلا ىلإ امهرييو «هيفك نيب يفاجيو « ةبابسلاو ماهبإلا ىوس «هسأر

 )١( ًأطوملا» )١( ص ٠۳۳ ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور .
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 . ةحبسم هنطابو ماهبإ لكب نذأ لك رهاظ حسي مث همدقم ىلإ امهريو هسأر

 ىلع دي لك نم امهنيب داصلاو امهلوأ رسكب رصنبلاو رصنخلا عضي نآ حسملاو : عيبانيلا يفو
 طسو يف نييطسولا عضيو امهعفري مث هسأر فصن ىلإ امهرريو رعشلا تبنم نم سأرلا مدقم
 يف رصنبلاو رصنخلا عضي مث هسأر طسو ىلإ امهديعي مث هافق نم رعشلا تبنم ىلإ امهريو هسأر
 ةبابسلا لخدي مث هافق ىلإ امهر مث هسأر طسو ىلإ امهر مث هسأر مدقم ىلإ امهريو هسأر طسو

 . اهایاوز نم هماهبإ ریدیو اهایاوز يف اهریدیو هنذآ يف

 لک نم ثالث نوطب عضیو هيدي عباصأو ‹ هفك لبي نأ باعيتسالا ةيفيكو : «ةياردلا »يفو

 رخؤم ىلإ امهرريو نيفكلا يفاجيو . نيتماهبإلاو نيتبابسلا لزعيو « سأرلا مدقم ىلع فك
 نيماهبإلا نطابب نينذألا رهاظ حسيو سأرلا مدقم ىلإ امهريو نيفكلاب نيدرفلا حسي مث سأرلا
 رصي مل للبب اًحسام ريصي ىتح نيديلا رهاظب هتبقر حسو نيتبابسلا نطابب نينذألا نطابو
 فلسلا نع لوقنملااذكهو ‹ ا هللا لوسر حسم - اهنع هللا يضر-ةشئاع تور اذكه ًالمعتسم
 خيش طوسبم» يف اذك هسكع هافق ىلإ مث هيبنج ىلإ هسأر العأ نم أدبي هنأ دمحمو ةفينح يبأ نعو

 .«مالسإلا

 مالسلا هيلع هءوضو تفصو اهن « يئاسنلا هجرخأ - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح :تلق

 « نیدخ ىلع ترم مٹ اهینذأب ایدی ترم مث ہرخؤم ىلإ تحسمو اھسآر مدقم يف اهدي تعضوو
 ىلع ثيدحلا ةمئأ نم دحأ هركذي مل « ةشئاع ىلإ هبسنو «ةياردلا» بحاص هركذ يذلا :اولاق

 وبأ جرخأو . ي هللا لوسر ءوضو اوفصو نيذلا ةباحصلا نم ةشئاع ريغ نع الو روكذملا هجولا

 اي هللا لوسر تيار هيفو «فرصم نب ةحلط ثيدح نم درو دقو « نيسح نب دمحم نع دواد

 نم هسأر حسم دقو : ةرم لاقو < ءافقلا لوأ وهو ءلاذقلا غلبي ىتح ةدحاو ةرم هسأر حسي

 لوسر تيأر : هظفلو «يواحطلا هجرخأو « هينذأ تحت نم هيدي جرخي ىتح هرخؤم ىلإ همدقم
 ] ° هقنع مدقم نم لاذقلا غلب ىتح هسأر مدقم حسي ةي هللا

 ىلإ امهب ربدأو امهب لبقأف هديب هسأر حسم مث هيفو ديز نب هللا دبع ثیدح يئاسنلا جرخأو

 هينذأبو همدقمب مث رخؤم اب أدبو دواد يبأ دنعو « هرخؤم ىلإ هرج مث هافق ىلإ هرج مث هسأر رخؤم

 نع رعشلا لوحي ال رعشلا تبنل هتيصان لك رعشلا نرق نم هلك سأرلا حسم ظفل يفو امهيلك
 . هيغدصو ربدأ امو لبقأ امو هسأر حسم : ظفل يفو « هتئيه

 ىلإ همدقم نم هيديب لبقي لبقأ امو هسأرب حسم هيفو ةركب يب ثيدح نم رازبلا هجرخأو

 . «ميلس يبأ نب ثيل » هدانسإ يفو « هجيرخت مدقت : فيعض (۱)
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 لوسغملاب ارابتعا ةفلتخم هايم ثيلثتلا ةنسلا : - هللا همحر - ىعفاشلا لاقو

 ىلع هيدي عضوو هيفو ةريره يبأ ثيدح نم عناق نبا جرخأو « همدقم ىلإ هرخؤم نمو « هرخؤم
 ىلإ امهرجو <« هنمأدب يذلا ناكملا ىلإ امهداعأ مث هسأر مدقم ىلإ امهرج مث هسأر نم فصنلا

 حسمف « ةمامعلا تحت نم هدي لخدأف : هيفو « سنآ ثيدح نم اًضيأ دواد وبأ جرخأو . هيغدص

 . هافقو هتي نطاب حسمف : هظفلو هنع نكسلا نبا جرخأو « هسأر مدقم

 ةريثك هجوأ اذهف «هلفاس ىلإ هسأر حسم : هيفو ةمشيخ يبأ نباو يوغبلاو يقهيبلا هجرخأو

 ركذو - هنع هللا ىيضر- ديز نب هللا دبع ةياور انباحصأ ضعب راتخاو ءءاش اهيأ ىضوحملا راتخي

 ننفتملا ذاتسألا نايعألا نيع انملعأ اذك : لاق مث ةياردلا نع هلقن امالك حسملا ةيفيك يف يقانغسلا

 ال ءاملا نأ ىلع « طوسبملا يف ةصوصنم ةياورلا نأ الإ -هللا همحر- يعمريام ا نيدلا رخف انالوم

 يف نأ امكف تالوسغملا يف امك سأرلا عيمج مكحلا بعوتسي نونسملا يف نإ : يزارتألا لاق

 نكلو حومسملا يف ةنسلا ةماقإ مكح يف كلذكف ًالمعتسم ريصي ال وضعلا يف ءاملا تالوسخملا

 حسم ول هنأ ىتح لكلا ماقم رثكألا موقيل باعيتسالا يف ديلا عباصأ ثالث هيف لمعتسي نأ بجي

 ادحأ ىرت له رظناف « عباصألا رثكأ لامعتسا مدعل حصألا يف زوجي ال ةعبرألا اهبناوجب هعبصأب

 حسم ةيفيك يف ةروكذملا ةروصلا نم هركذ ام اًئيش ثيدحلا نم ماقأ «رابك ةمئأ مهو « حارشلا نم

 .باعيتسالاب سأرلا
 فالح ال :ش (لوسغم اب ارابتعا ةفلتخم هايي ثيلثتلا ةنسلا : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو) :م

 يف ةنسلا هدنعف حسم ا ثيلثت يف فالخلا اغنإو حسملاب سرلا باعيتسا ةينس يف يعفاشلا نيبو اننيب

 نع اذه يکح «هباحصأ ريهامج نم ةعامج هب عطقو ءهبتك ىف هيلع صن ةفلتخم هايي ثيلثتلا

 « ءاملعلا رثكأ بهذم وهو « ةدحاو ةرم نسي هنأ انباحصأل اهجو يعفارلا ىكح نكل « يعفاشلا

 اذه ىكح انباحصأ نم ادحأ ملعأ ال : يوونلا لاق « انلوقك ةرم حسي هنأ هنع يذمرتلا ىكحو

 ءءاملعلا رثكأ بهذم وهو ةدحاو ةرم حسم هنأ انباحصأل ًاهجو يعفارلا ىكح نكل ‹يعفاشلا نع

 . مهدعب نمو ةَ هللا لوسر باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو : يذمرتلا لاقو

 هب لاق نمنو : رذنملا نبا لاقو « ةدحاو ةرم سأرلا حسم :اولاق ةاورلا لك : يدع نبا لاقو

 نب ملاسو «دهاجمو <« يعخللاو « دامحو « مكاحلاو «فرصم نب ةحلط و «رمع نب هللادبع

 ‹هيوهار نب قاحسإو «يروثلا نايفسو « كلامو «دمحأو ٠ يرصبلا نسحلاو «رمع نب هللا دبع

 ‹«ريبج نب ديعسو «كلام نب سنأ نع رذنملا نبا هاكح ىعفاشلا بهذمو رذنملا نبا هراتحخاو

 عيبرلا ثيدحب جتحاو «نيترم حسي هنإ نيريس نبا لاقو «دوادو «دمحأ نع ةياور وهو «ءاطعو
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 مساقلا ديبع وبأ لاقو ¢ هلثم ديز نب هللا دبع نعو «"نيترم هسأرب حسم ب يبنلا نأ ذدوعم تنب

 ميهاربإ نع الإ سأرلا حسم يف ةثالثلا لامكتسا هنع ءاج فلسلا نم ادحأ ملعنال : مالس نبا
 . ىمیتلا

 دماح اب خيشلا نأ بئارغلا نمو ءرذنملا نبا مهركذ نيذلا ةعامحجلا نع نآلا انركذ :تلق
 نإ مث ىليل يبأ نبا نع «ةنابإلا» بحاص هاكحو ةثالشلا بجوأ هنأ مهضعب ىكح ينييارفسالا
 جتحاو « ثيدحلا نم ءيشب هل جتحي ملو سايقلا ةهج نم يعفاشلل جتحا - هللا همحر- فنصلملا

 ءاورو اًنالث اًتالث ًأضوت مالسلا هيلع يبنلا نأ - هنع هللا يضر- نامثع ثيدحب هباحصأ ضعب هل
 ءأضوت هنأ اًضيأ نامثع ثيدحو « حسملاو لسخلا لمتشي أضوت هلوق نأ هنم ةلالدلا هجوو ملسم
 هرکذ نسح دانسۈب دواد وبأ هاور « "اذکه ًاضوت هک هللا لوسر تیأر : لاقو ءاًتالث هسأر حسمو
 ًأضوت هنأ - هنع هللا يضر- يلع ثيدحو . نسح ثيدح : حالصلا نبا اًصضيأ لاقو « يوونلا
 ام نسحأ : لاقو يقهيبلا هاورو « لعف ةه هللا لوسر تيأر اذكه : لاق مث اًئالث هسأر حسمف

 لوسر تيأر اذکهو « اًئالث سأرلا حسم رکذو هدانساب هرکذف يلع نب نيسحلا هنبا يلع نع يور
 : ةا اوت هللا

 ناكف ءوضولا نم نكر حسملا نأ دارأف لوسخغمل اب ارابتعا : هلوقب فنصملا هب جتحا يذلا امأو
 دحأ حسملاو ءوضولا ءاضعأ دحأ سأرلا ًاضيأو ء«نيلجرلاو نيديلاو هجولا لسغك ةنس هيف ثيلثتلا
 سنج نم سيل حوسمملا نأل .فيعض سايقلا اذه :انلق . لسغلاك هشيلثت نسيف ءوضولا يمسق

 اغإ اراركت حلصي ال : لوقي نأب حوسمملا ىلع حوسمملا سيقي نأ هيلع بجاولا نم ناكو « لوسغملا
 « يزارتألا هلاق يذلا وه رركي الف حسم اذهو « مميتلاو ةريبجلاو فخلا حسمك ةرم مكحب عرش
 فيفختلاو « ةعسوتلا ىلع هانبم حسملا نأل عضولا دساف اذه : ديزملاو ديفملا» بحاص لاقو
 حسملا رابتعاو « عضولا يف دساف ريسعتلا ىلع هانبم اب ريسيتلا ىلع هانبم ام قاحلإو لسخلا فالخب
 ةدايزبو ةفاظنلا ةدايز ديفي لسخلا يف ريسعتلا عئادبلا» يفو ‹ ةريبجلاو فخلا حسمك هجو حسم اب

 حسمف : تلاق ًأضوتي هللا لوسر تأر اهن : هیفو (۱۱۹) هثیدح نم نسح دانسإب دواد وب هاور ال فلاخم اذه (۱)
 . ها . ةدحاو ةرم هينذأو هيغدصو ربدأ امو هنم لبقأ ام هسأر

 . )۷٤/١( «ةيارلا بصن» عجار

 . (۲۹۰) «بیغرتلا» عجارو . ةراهطلا باتك )۲٤١( ۰ (۳۳) مقر (۲۱۹/۱) ملسم : حیحص ()
 لاقو « يلع نع ريخ دبع نع ةمقلع نب دلاخ نع ةفينح وبأ هاور اذك : لاقو (۹۰ ۸۹ /۱) ينطقرادلا هاور (۳)

 يبأو « ةبعشو «يروشلاو « ةمادق نب ةدئازك « تاقثلا ظافحلا نم ةعامج هفلاخو « اتال هسآر حسم :هیف
 اًنالث هسآر حسمو : هيف لاق ادحآ ملعن الو « ةرم هسآر حسمو :اولاق مهلك . . . بهشألاو كيرشو «ةناوع
 . يقيقحتب (۸۸ /١)*ةيارلا بصن» عجار . ةفينح وبأ الإ
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 ءوضو اذه : لاقو «ةدحاو ةرم هسأرب حسمو اًالث اًنالث ًأاضوت - هنع هللا يضر - اًسنأ نأ انلو

 *ءالسلا هيلع هللا لوسر

 ةنسلاو حسملا مساب ًالخم ناكف ناليسلا ىلإ هبرقي هراركت نألو ةفاظن ةدايز لصحي ال حسملا راركت

 ربتعا هريدقت فوذحم لعفب بوصنم ردصم وه :تلق . اذاب بوصنم اًرابتعا :تلق نإف

 بصن نوكيو «لوعفملا ةغيص ىلع اًربتعم ىنعب ارابتعا نوكي نأ زوجيو لوسغملاب ًرابتعا يعفاشلا

 ثيلثتلا نم لاحلا ىلع

 ءوضواذه : لاقو ةدحاو ةرم هسأرب حسمو اّتالث اًنالث اضوت - هنع هللا يضر- اًسنآ نآ انلو) م

 ةرم ربدأو امهب لبقأف هيديب هسأر حسم هنأ ديز نب هللا دبع ةياور نم «نيحيحصلا» يف يور ام ركذي

 -هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نع ريبج نب ديعس نع ةعبرألا هجرخأ رخآ ثيدحو «ةدحاو

 نم : هرخآ یف لاقو < ةدحاو ةرم هسأرب حسمف ءام هيفو ثيدحلا« تسطو ءام هيف ءانإب يتأ هنأ

 ر : اب هللا لوسر ءوضو ملعي نأ هرس

 اًنالث اضوتي ناك ةا يبنلا نأ -هنع هللا يضر- يلع نع «هفنصم »يف ةبيش يبأ نبا هاورو

 - امهنع هللا يضر- سابع نبا نع دواد وبآ هجرخأ رخآ ثیدحو «ةرم ةرم هنإف حسملا الإ اًنالث

 ° ةدحاو ةرم هينذأو هسأرب حسم هيفو ‹ ثيدحلا اضوتي ب هللا لوسر ىأر هنأ

 حسم هيفو -هنع هللا يضر -نافع نب نامثع نع هدنسم يف ينطقرادلا هجرخأ رخآ ثيدحو

 نکلو ‹ هئوضو ىلع تنكو أضوت ةا يبنلا تيأر اذكه هرخآ يف 2 لاقو « ةدحاو ةرم هسأأرب

 لدت اهلك حاحصلا نامثع ثيداحأو : دواد وبأ لاقو «“ ايب يبنلا أضوت فيك مكيرأ نأ تببحأ

 حسم هنأ ديز نب هللا دبع ةياور نم نيحيحصلا يف ثيدحلاو « سنأ ثيدح نم بيرغ : يعليزلا ظفاحلا لاق (#)

 . ةدحاو ةرم ربدأو امهب لبقأف  هسأر

 . مدقت : تلق

 )١( دواد يبأل هظفل نأ ىلإ ةراشإلاو « هجيرخت مدقت : حيحص .

 هةيارلا بصن» .ها فيعض هيف نأ الإ . . . انباحصأل دوصقلا يف حرصأ اذهو : يعليزلا ظفاحلا لاق (۲)

.(A1/1( 

 . !!! ىرت امك هح رش يف «ةيارلا بصن »خلس دقو « بيقعتلا اذه ينيعلا نيدلا ردب لقني مل مل :تلق

 فيعضت مدقت :تلق . (۸۷ )١/ “ةيارلا بصن ». لاقم هيف روصنم نب دابعو :لاقو هدنس يعليزلا ظفاحلا ركذ (۳)

 . ثيدحلا

 («ننسلا» .احورجم مهيف سیلو ٤ حلاص دانسإ اذه : «ينطقرادلا ننس ىلع ينغملا قيلعتلا» بحاص لاق )٤(

(4۳/۱) . 
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 (*رحاو ءامب هيلع لومحم ثیلثتلا نم یوری يذلاو

 . ةدحاو ةرم سأرلا حسم نأ ىلع

 -نامثع نع نارمح نع ةملس يبأ قيرط نم ينطقرادلاو «رازبلاو « دواد وبأ ىور :تلق نإف
 . “الث هسأر حسمف ًأاضوت ةا يبنلا نأ - هنع هللا يضر

 نب ميركلا دبع قيرط نم اًضيأ رازبلا هجرخأو «لاقم هيفو ٠ نادرو نب نمحرلا دبع هيف :تلق

 هيفو نامثع نع سابع نبا ىلوم ةمقلع يبأ ثيدح نم اًضيأ هاورو ٠ فيعض هدانسإو نارمح
 نباو « نامشع نع ةراد نبا ثيدح نم ىنطقرادلاو ةيزخ نباو « دواد وبأ اًضيأ هاورو .فعض

 عاطقنا هيفو < نامشع نف ابر آنی اطغ تيد نم یقهیبلا هاوو : غا ةا

 هوبأو ادج فيعض يناملسلاو نامشع نع هيبأ نع يناملسلا قيرط نم اًضيأ ينطقرادلا هاورو

 عم اهنأ الإ اًئالث سأرلا حسم : اهيفو نامثع نع ةبيرغ هجوأ نم يور : يقهيبلا لاقو اًضيأ فيعض
 . اهب جتحا انباحصأ ضعب ناك نإو « ةفرعملا لهأ دنع ةجحب تسيل تاقثلا ظافحلا فالخ

 بيبش نع يطساولا دومحم نب دمحم نع ٠ هننس» يف ينطقرادلاو دواد وبأ ىور :تلق نإف

 يضر- يلع نع ريخ دبع نع ةمقلع نب دلاخ نع ةفينح يبأ نع لامحلا ىيحي يبأ نع بويأ نع
 همحر - ةفينح وبأ هاوراذكه : لاق مث اًنالث هسأر حسم هنآ هیفو ‹ثيدحلا اضوت هنأ - هنع هللا

 اولاقو ةمقلع نب دلاخ نع هوورف تاقثلا ظافحلا نم ةعامج هفلاخو «دلاخ نب ةمقلع نع -هللا

 . "ةدحاو ةرم سأرلا حسم يف ةنسلا نإ :لاق مهايإ هفالخ عمو « ةدحاو ةرم هسأر حسم هيف

 فلاخ دقف : هلوق امأو -هللا همحر- ةفينح يبأ لثم اميس الو ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلا :تلق

 ام ىلع دحاو ءا ناك اذإ ءاًضيأ ةفينح يبأ دنع نونسم حسملا راركت نأل حيحص ريغ حسملا مكح

 . بيرق نع فنصملا هركذي

 اهيف يتلا ثيداحألا نع باوج اذه :ش (دحاو ءامب هيلع لومحم ثيلثتلا نم ىوري يذلاو) :م

 « اًنالث ءوضولا اوركذ مهنإف < ةدحاو ةرم حسم نأ ىلع لدت اهلك حاحصلا نامشع ثيداحأ : دواد وبأ لاق (#)

 . یهتنا « اددع هيف اورکذی مل هسأر حسمو : اولاقو

 . (1۲ /۱) «ةساد نبا » ةياور نم هنع يقهيبلا هدنسأ

 : مالك هيفو « ةرمج نب قيقش نب رماع الإ « اًنالث هسأر حسمو » هتياور نم لقي ملو : تلق

 . )٩۱/۱( «ينطقرادلا ننس» (۱)

 . ثيدحلا اذه الإ نارمح نع ةملس وبآ ىور ملعي الو : رازبلا لاق : «ينغملا قيلعتلا» بحاص لاق

 . هب سآب ال : متاح وبا لاقو «حلاص : نيعم نبا هيف لاق يرافغلا ركب وبأ نادرو نب نمحرلا دبعو :تلق

 . «ينغملا قيلعتلا» عجار )١/ ٩۲( «ينطقرادلا ننس» . لاحلا لوهجم : «صيخلتلا» يف ظفاحلا لاق (۲)

 . عجاريلف بيرق هقيقحتو هجيرخت مدقت دقو « حسملا يف ثيلثتلا ةياورب -هللا همحر- ةفينح وبأ درفت : دج ركنم (۳)

ai 



 ‹ حسملا وه ضورفملا نألو - هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا ىور ام ىلع عورشم وهو

 ءراركتلا هرضي ال هنأل لسغلا فالخب فخلا حسمك راصف اًنونسم نوكي الف ًالسغ ريصي راركتلابو

 ًادبيف ءوضولا بتريو

 هتوبث ريدقت ىلع ثيلثتلا نم ىوري يذلا : لاقي نأ هريرقتو «يعفاشلا اهب جتحا يتلا حسملا ثيلثت

 جات لاق « ءاملا ذخأ راركت نود ددعلا يضتقي كلذ نأل دحاو ءاي ثيلشتلا ىلع يأ هيلع لومحم

 هللا يضر- ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع يور ام وه ثيلثتلا نم هيف ىوري يذلاو هلوق : ةعيرشلا
 . اًالث هسأرب حسمو ًاضوت ةي هللا لوسر نأ -هنع

 هدحو وه حسملا لسخلا ثيلثت هيف يذلا روكذملا ىفوأ يبأ نب هللا دبع نع ىوري يذلا :تلق

 جرخأ نم اذه عمو -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةعامج نع كلذ يور دقو « هب هصخ یتح

 ىور ام ىلع عورشم) ثيلثتلا يأ :ش (وهو) :م .ثيدحلا ةمئأ نم ىفوأ يبأ نب هللا دبع ثيدح

 - هللا همحر- ةفينح يبأ نع« درجملا» يف نسحلا ىورو :ش (-هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع نسحلا

 يف فيكف ىلوألا ةرملاب ًالمعتسم للبلا راص دق : ليق نإف اًنونسم ناك دحاو ءا اًنالث حسم اذإ هنأ

 -هللا همحر- ةفينح يب دنع هنأ حيحصلاو ادحاو اًمكح ذخأي هنأب بيجأ ءاًلاثو « اًيناث هرارمإ

 ءاي نسي باعيتسالا نأ ىرت الأ ضرفلل عبت اهنأل ةنسلا ةماقإل ال رخآ ضرف ةماقإل ًالمعتسم ريصي

 مالسلا هيلع هنأ يور :ليق نإف . ثيلثتلا كرت -هللا همحر- ةفينح يبأ نع حيحصلاو «دحاو

 نأ رم دقو ءاًئالث : هلوق یضتقمب كلذ تبث : هل لیق « اًنالث هسأر اًحسام ناکف اًنالث اًنالث اضوت

 . ىوقأ حيرصلاف «ةدحاو ةرم هسأر حسم ةي يبنلا نأ هلوق حيرصب ةنس سيل ثيلثتلا

 : ىلاعت هلوقل :ش (حسملا وه) :م ءوضولا يف يأ رخآ ليلد : :ش (ضورفملا نألو) :م

 (السغ) :م حسملا يأ : :ش (ريصي) :م حسملل راركتلاب يأ :ش (راركتلابو) :م € مكسوؤرب اوحسماو]

 هنأل ةنس هنوك نع جرخي نيمدقلل هحسم :ش ( اًنونسم ريصبي الف ) :م ةباصإلا درجم حسملا نأل :ش

 ىلع حسملاك سأرلا حسم راصف يأ :ش (فخلا حسمك راصف ) :م حسملا فالخ لسغلاو ًالسغ ريصي

 نسي ال ءوضولا يف حسم وهام لكو « ءوضولا يف حسم سأرلا حسم : لاقي نأ هقيقحتو «فخل ا

 لصتم اذه :ش (راركتلا هرضي ال هنأل لسفغلا فالخب) :م ةريبحجلا ىلع حسملاو ‹ فخلا حسمك هثيلثت

 لب هدسفي ال هنإف لسخغلا فالخب راركتلا هدسفي حسملا نأ : هانعمو« ًالساغ ريصي راركتلابو» هلوقب

 .ادساف لوسغملا ىلع حوسمملا يعفاشلا سايق ناكف ةيقنتو ةفاظن هديزي

 لاقو ءلمكألا هلاق «بعوتسيو :٠ هلوق ىلع فطع ءابلا بصنب :ش ( ءوضولا بتريو ) :م

 يف صوصنم او « اًبحتسم بيترتلا نوكي هلوق ىلعف يوني نأ هلوق ىلع فطع :يزارتألا
 هيف ءافلا :ش (أدبيف) :م «نآلا ءيجي ام ىلع فنصلملا دنع اذكو « ةنس بيترتلا نأ «طوسبملا»

 بتريو : هلوق ىلع فطع بصنلاف « عفرلاو «بصنلا هيف زوجيو بيترتلا رسفي هنأل ةيريسفت

{۳ 



 - يعفاشلا دنعو ءاندنع ةنس ءوضولا يف بيترتلاو « نمايملابو ٠ هركذب ىلاعت هللاأدب ام

 روكذملا نأ انلو بيقعتلل ءافلاو ةيآلا 4 مكهوجو اولسغاف # : ىلاعت هلوقل ضرف -هللا همحر

 ةغللا لهأ عامجإب عمجلا قلطمل يهو واولا فرح اهيف

 أدب امب) :م هيف أدبي نأ وهو فوذحم ًأدتبم ربخ ةلمحجلا نوكتف أدتبم وهف ريدقت ىلع عفرلاو ءوضولا

 عمج وهو نمايم اب أدبيو يأ :ش (نمايملابو) :م ءوضولا ةيآ يف نآرقلا يف :ش ( هركذب ىلاعت هللا
 بيترتلاف ) هليلد يتأيسو نمايأ ىلع عمجيو رسيألا فالخ نيألا اذكو ةرسيملا فالخ يهو ةنميم
 «كلام لاق هبو «انباحصأ دنع ةنس ءوضولا ءاضعأ يف بيترتلا يأ :ش ( اندنع ةنس ءوضولا يف

 ‹« ةعيبرو « يرهزلاو « لوحكمو« بئاسلا نب ءاطعو « يعازوألاو« يروشلاو «ثيللاو
 بحاصو رذنملا نبا هراتخاو ءءاملعلا رثكأ نع يوغبلا هاكحو « ينزملاو « دوادو « يعخننلاو
 دوعسم نباو يلع نع كلذ يورو يرهبألاو يعفاشلا باحصأ نم ييجيدنبلا رصن وبأو « نايبلا»
 . مهنع هللا يضر - سابع نباو

 ركب وبأ لاقو « ضرف ءوضولا يف بيترتلا يأ :ش (ضرف - هللا همحر -يعفاشلا لاقو) :م

 . يعفاشلا لوق لثم فلخلاو فلسلا نم دحأ نع ىوري الو يزارلا

 ديبع وبأو « ةداتقو «روث وبأو« قاحسإو« دمحأ هلوقب لاق دقو «هنم ةلفغاذه : تلق

 هلوقب ) :م هبحاص نع هاکحو ‹ كلام بحاصو « روصنم نبا بهذ هيلإو « مالس نب مساقلا

 هجو ( اولسغاف # : ىلاعت هلوق يف ءافلا يأ :ش (بيقعتلل ءافلاو ةيآلا (مكهوجو اولسغاف # :ىلاعت

 ىلإ مايقلا ىلع هجولا لسغ بيترت ديفيف بيترتلا ىلع لدي بيقعتلاو بيقعتلل ءافلا نأ لالدتسالا
 بترملا ىلع فوطعملاو ٠ بترملا ىلع فوطعم هنأل «هريغ يف تبث هيف بيترتلا تبث اذإو « ةالصلا
 يقابلا ىلع هجولا يدقت تبث كلذك ناك اذإف لصولا عم بيقعتلل ءافلا نأ اذه قيقحتو ‹«بترم

 : ىلاعت هلوق يف امك بيترتلا وهو واولا فرحب هيلع فوطعم هريغ نأل هيلع هريغ بيترت مزليو
 : ةرقبلا) € هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ # : ىلاعت هلوقبو (۷۷ ةيآلا : ححلا) اودجساو اوعکرا#

 «هجولا لسخب ةءادبلا ديفت ءافلا نأ اوعداو بيترتلل واولا نوك ءارفلا نعاولقنو ٠١۸( ةيآلا

 رخأ ال بيترتلا بوجو الول :اولاقو « سأرلا حسم نع نيلجرلا لسغ رخأتب اضيأ اولدتساو
 ءاش نإ لكلا نع بيجنسو ةي هئوضوب اًصضيأ اوقلعتو تالوسخملا عم هركذلو حسملا نع امهلسغ

 . ىلاعت هللا

 عامجإب عمجلا قلطمل يهو واولا فرح) :م ةروكذملا ةيآلا يف يأ :ش ( اهيف روكذملا نأ انلو) :م
 «ةغللا لهأ عامجإب عمجملا قلطمل واولاو واولا فرح ءافلا دعب روكذملا ينعي :ش (ةفغللا لهأ

 رشع ةعبس يف هيلع هيوبيس صن :ليقو «بيترتلا نود « ةيفوكلاو ةيرصبلا ةاحنلا عامجإبو
 فرحب انلمعف « ءاضعألا هذه اولسغاف :ملعأ هللاو لاق هنأك ىنعملا راصف «باتكلا نم اعضوم

€٤ 
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 تسيلو ةفطاعلا يه بيقعتلل يتلا ءافلاو لحملا ىف ال لعفلا ىف لحد ءافلا :انلقف ء«واولاو ءافلا

 . واولا ةطساوب ةلمحلا بيقعتل ىهف بيقعتلل تناك ولو طرشلا باوج لب ةفطاع هذه

 «ةدساف ةلثمأب اودهشتساو بيترتلل واولا نأ لقن يف انباحصأ فلكت «نيمرحلا مامإ لاقو

 واولا تناك ولو ‹«باوصلا وهو يوونلا لاقو «رباكم وهف هاعدا نمو اًبيترت يضتقت ال اهنأ لاحلاو

 نإ هتأرمال لاق نم اذکو «اًضقن هعم وأ هلبق وأ رارکت هدعبو ورمعو دیز ءاج انلوق ناکل بیترتلل

 اذكو ‹ فلاحلا زيجنت حصيو عقو امل بيترتلا لمتحت تناك ولو هزجني هنإف قلاط تنأف رادلا تلخد

 عنش دقو .لصألا فالخ ىلع يزاجملا كارتشالاو بيترتلا عانتما عم ورمعو ديز لباقت : لوقت

 ظفاح نأ كلذو « ركذ اب هلثم ركذي نأ هلل قيلي ال اًعينش اًعينشت نيدلا ظفاح ىلع نيدلا ماوق

 اذإ بيقحعتلا يضتقي اغإ ءافلا [ب] باوجلاو : «ىفصتسملا» يف يعفاشلا باوج يف لاق نيدلا

 ماوق لاقو . الف ةيرايتخالا لاعفألا ىلع تلخد اذإ امأو « ةيرايتخالا لاعفألآ ريغ ىلع تلخد

 ةخللا لهأ عضو امو ءاديلقت مالكلا اذه لثم لاق نيأ نمف «باوج نم يفسنلل ام لوقأ : نيدلا

 ام ءافلا نأ نيدلا ظفاح دارم : تلق . اذكو « اذك ىلع تلحد ءاوس « اًقلطم بيقعتلل الإ ءافلا

 اذإ امأ ةفطاع تناك اذإ بيقعتلل نوكت اغإ ءافلا نأل حيحص هلاق امو « اًقلطم بيقعتلل تعضو

 ءافلا ةغللا لهأ عضو امو : هلوقو « ةطبار افرح ىمست لب بيقعتلل نوكت ال طرشلا باوج تناك

 مث : ىلاعت هلوق يف ءافلا لاقي نأ نكي الو انركذ امك «هريغل تعضو لب كلذك سيل بيقعتلل الإ

 ةيالا : نونمؤملا) ( اًمحل ماظعلا انوسكف اًماظع ةغضملا انقلخف ةغضم ةقلعلا انقلخف ةقلع ةفطنلا انقلخ

 يضتقي ال بيقعتلل يتلا ءافلاو « ةلهملا نع ءايشألا هذه نيب ام مولعملا نأل كلذو بيقعتلل ٤

 الو «فطل نإو نامزب «ديز ءيجم بيقع ورمع ءيجم هلولدمف ورمعف ديز ءاج تلق اذإ ةلهملا

 «واولا ىنعمب ءيجتو مث ىنعمب يخارتلل ةروكذملا ةيآلا يف ءافلا نأ ىلع لدف « ةلهم امهنيب نوكي

 باوصلا نأ مهضعب ىعدا ىتح لموحو يأ لموحف « لوخدلا نيب سيقلا ئرما لوق يف اولاق امك

 : ةرقبلا) € اهقوف امف ةضوعب ام # : ىلاعت هلوق ىف امك ةياغلا ىنعمب ءافلا ءىجت دقو «واولاب هتياور

 ۰ . بيرغ وهو (۲۰ ةيآلا

 . ضعب نع اهضعب بوني فورحلا :تلق نإف

 امع باوجلا امأو ءاذه ىلإ جاتحي الف اددعتم ناك اذإ امأو ءادحاو عضاولا ناك اذإ اذه :تلق

 : هللا همحر- يعفاشلا هيلإ بهذ ام ىلإ ةرصن هولاق

 اًضيأ كلذ حيضوتو «واولا» فرح اهيف روكذملا هجو امأو : هلوق دنع هانركذ دقف :لوألا نع امأ
 ةالصلا ىلإ متمق اذإ اذه ىلع ةيآلا ريدقت راص ةغللا لهأ عامجاإب عمجملا قلطل تناك امل واولا نأ

 هدبعل لجرلا لوق يف امك اًقلطم حسملاو لسخلا لعف الإ هنم مهفي الو « اذك اوحسماو اذك اولسغاف
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 فيك اًقلطم ءايشألا هذه نيب عمحلا الإ هنم مهفي ال ءلقبلاو زبخلاو محللا رتشاف قوسلا تلخد اذإ
 انبهذ امیفو « هيف نحناميفاذكف ءلقبلا مث ألوأ محللا يرتشي نأ هدارم سيلو ءءارشلا عقو ام
 يبنلا نأ «هننس» يف دواد وبأ ركذ ام يهف ةنسلا امأ « لوقنم او « عامجإلا ةلالدو « ةنسلاب لمع هيلإ

 .دحاو امهيف فالخلاو ههجو لبق هيعارذب ًأدبف مميت ايب

 رامع نع هيفو «ليوط ثيدح ىف اذكه دواد وبأ هاور يذلاو اذكه يقانغسلا ركذ :تلق
 ضرألا ىلع هديب برضو اذكه عضت نأ كيفكي اإ١ :لاقف هل كلذ تركذف ا هللا لوسر تيتأف
 يراخبلا هاورو «ههجو حسم مث نيفكلا ىلع هلامش ىلع هنيو « هني ىلع هلامشب برض مث امهضفنف
 ضرألا ىلع ةبرض هيفكب برضو «اذكه عنصت نأ كيفكي اغنإ : رامعل ب يأ : لاقف : هظفلو ًضيأ
 . «ههجو امهب حسم مٹ هفکب هلامش رهظ وأ هلامشب هفک رهظ امهب حسم مث امهضفن مث

 كيديب برضت نأ كيفكي اغنإ ١ : هظفلو «يراخبلا ىلع «جرخملا »هباتك يف يليعامسإلا هاورو
 ملو « كهجوب حسمت مث كنيمي ىلع كلامشو « كلامش ىلع كنيميب حسمت مث امهضفنت مث ضرألا ىلع
 تبث هجولا ىلع مميتلا يف نيديلا حسم ميدقت زاوج تبث اذإف « هجولا لبق الإ نيديلا حسم ركذي
 هأزجأ ءوضولا ةينب ءاملا يف سمخنا ول هنإف عامجإلا ةلدأ امأو ‹« قرفلاب لئاقلا مدعل ءوضولا يف
 هتأرمال لجرلا لوق ناكل بيترتلا ىضتقا ول واولا نإف لوقنملا امأو « بيترتلا دجوي مل نإو « اًقافتا
 قلطت واولا يف نإف «كلذك سيلو ءقلاط تنأو رادلا تلخد نإ هلوقك قلاط تنأف رادلا تلحخد نإ
 . قالطلا قلعتي ءافلا يفو « لاحلا يف

 انإف (۷۷ ةيآلا : حجحلا) 4 اودجساو اوعکرا : ىلاعت هلوقب مهلالدتسا وهو : يناثلا نع امأو

 لآ) € يمكراو يدجساو# : لاق هنإف ةضراعتم اهيف صوصنلا نألو «واولاب هيف بيترتلا ملعن مل
 . ةي يبنلا لعفب هانملع اغنإو ٤١(. : نارمع

 : ةرقبلا) هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ :ىلاعت هلوقب مهلالدتسا وهو :ثلاثلا نع امآو

 نم امهنوكل بيترتلا روصتي الو «ثيدحلاب وه اغنإو ةيآلاب سيل امهيف بيترتلا نإف ٠١۸) ةيآلا
 لسغ نكي هنإف ءوضولا فالخب ركذلاب افصلا حجرف بيترتلا نع كفني ال يعسلا نأ ريغ ءرئاعشلا
 . لسغلل وأ ءوضولل ءاملا يف سمغنا ول امك ةعفد ءاضعألا

 ةغللا لهأ هركذ ام فالخ وهف بيترتلل يتأت واولا دارفنا نع مهلقن وهو :عبارلا نع امأو
 اقالخ ركذي ملو «عمجلا قلطمل واولا نأب ةنوحشم وحنلا بتكو كلذ ءارفلا ىلع اوركنأو وحنلاو
 . ةغللا لهأ عامجإب فنصملا لاق اذلو «عامجإلا ظفلب اهضعب يف حرصو

 ورمع وبأو «بلعثو «يعليزلاو «برطق مهنم ةعامج كلذ يف ءارفلا قفاو دق :تلق نإف
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 ىلاعت هللا نإ :مالسلا هيلع هلوقل ةليضف نمايم اب ةءادبلاو ءاضعألا ةلمج لسغ باقعأ يضتقتف
 *٠ لج رتلاو لعنتلا ىتح ءيش لك يف نمابتلا بحي

 ال اهنأ ىلع اوعمجأ نييوغللاو نييوحنلا نإ : يفاريسلا لاق :تلق . يعفاشلاو « ماشهو ءدهازلا

 ليلقلا فالخ نأ ىلع نيرثكألا عامجإ مهفالخ رضي الو « كلذب مهيلع اوركنأ دقو بيترتلا ديفت

 لهأ عامجإب : هلوق يف ضعبلا لوق ىلإ بهذ امإ فنصملاو .ضعبلا دنع عامجإلا داقعنا عني ال

 . لكلا مساب ضعبلل ةيمست اًعامجإ هامسف روهمجلا قافتا امإو « ةغللا

 لسغلا يف تلخد ءافلا نأل هجولا لسخغب ةءادبلا ديفت ءافلا نإ : مهلوق وهو :سماخلا نع امأو

 سنج ميدقت هنم مزلي اًمدقم ناك ال لوسغملا لعف نأل كلذ ملسنال : لوقنف حسملا ىلع اًمدقم

 تمسقنا ءوضولا ءاضعأ : لوقنف نيلجرلا لسغ ريخأتب مهلالدتسا وهو : سداسلا نع امأو

 ةيادبلا تناكو « نالجرلاو سأرلا وهو ابلاغ روتسم ىلإو ناديلاو هجولا وهو ابلاغ فوشكم ىلإ

 مث راسيلا ىلع نيميلا مدق مث هفرشل هجولا كلذ نم مدقو «بارتلل ةضرع هنأل ىلوأ فوشكل اب

 امهفطعف «فارسإللا ةنظم نالجرلا : يرشخمزلا لاقو .فرشأ هنأل نيلجرلا ىلع سأرلا مدق

 نيلسخلا نيب حوسمملا لخدأو .بصلا يف طسوتلاو «فارسإلا مدع ىلع لديل حوسمملا ىلع

 مدعل بوجولا ةدئافلا كلت نوكت نأ مزليالو «ةدئافل هبرق عم سأرلا رخأو هجولا مدقو

 . بيترتلا بابحتسا ةدئاف نوكتف هيف اهراصحنا

 اب هنع هيف بيترتلا كرت وري مل امل لوقنف اًبترم اب يبنلا ءوضوب مهقلعت وهو :عباسلا نع امأو
 لجرلاو ىنميلا ديلا ميدقتو قاشنتسالاو ةضمضملا كرتو نيديلا لسغب ةءادبلا كرت وري مل كلذكف

 . طرشب كلذ نم ءيش سيلو « هجولاب ةيادبلاو عباصألا سوؤر نم ةءادبلاو ىنميلا

 ءافلاو عمجملا قلطمل واولا فرح ناك امل يأ :ش (ءاضعألا ةلمج لسغ باقعإ يضتقيف) :م

 ريغ نم ءاضعألا ةلمج لسغ باقعإ كلذ ىضتقا اهيف بيترت ال يتلا ةلمحلا هذه ىلع تلخد

 . ةزمهلا رسكب باقعإلاو بيترت
 نمايملا ركذو لضفلا يف ةعيفرلا ةجردلا ةليضفلاو ةبحتسم يأ :ش (ةليضف نمايملاب ةءادبلاو) :م

 : امهدحأ : نيئيش ركذ هنأل ةنسب تسيلو ةليضف اهنأ نيبيل انهه اهركذ داعأ امنإو «نآلا ىضم اميف

 نآ انهه نيب ةليضفو « ةنس امهنآ كلذ نم ملعام نكلو «نمايم اب ةءادبلا :يناثلاو « ءوضولا بيترت

 يف نمايتلا بحي هللا نإ: -مالسلا هيلع- هلوقل) ٠م ةنسب تسيلو «ةليضف نمايملاب ةيادبلاو ةنس بيترتلا

 ةتسلا ةمئألا نكلو دحأ هجرخي مل ظفللا اذهب ثيدحلا اذه :ش (لجرتلاو لعنتلا ىتح ءيش لك

 = : تلاق ةشئاع نع قورسم ثيدح نم مهبتك يف ةتسلا ةمئألا ىورو «ظفللا اذهب بيرغ : يعليزلا ظفاحلا لاق (#)
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 ناک : تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع قورسم ثيدح نم مهبتك يف هنم اًبيرق هوجرخأ

 هاور هلک هنأشو هلجرتو هلعنتو هروهط يف یتسح ءيش لک يف نمایتلا بحي هَ هللا لوسر

 يف يذمرتلاو «سابللا »ىف دواد وبأو“ ةراهطلا »يف ةجام نباو .يئاسنلاو «ملسمو «يراخبلا

 . ةبراقتم مهظافلأو ةالصلا

 لجرتلا يف ىتح هئوضو يف ءيش لك يف نمايتلا بحبي ناك ١ : هظفلو نابح نبا هجرخأو

 - ةريره يبأ نعو لاعتنالاو ءوضولا يف نمايتلا بحي ناك : هظفلو ةدنم نبا هجرحخأو « لاعتنالاو

 ءدواد وبأ هج رحخأ« 0 «مكنمايمب اوءدباف متاضوت اذإ » : لاف - مالسلا هيلع - هنأ - هنع هللا يضر

 «هنع حلاص يبأ نع شمعألا نع ريهز قيرط نم مهلك ‹ يقهيبلاو « نابح نباو ‹ ةجام نباو

 . (متسبلاذإ» : نابح نبا دازو

 «نمايم أدب اًصيمق سبل اذإ ناك» : ب يبنلا نأ ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلاو يئاسنلاو
 «هئالخل ىرسيلاو هماعطو هروهطل ىنميلا ةا هللا لوسر دي تناك » - اهنع هللا يضر- ةشئاع نعو

 : هرو واد وا اور یان ناکا

 « اهنمايمب نأدبا» : هتنبا لسغ يف ةوسنلل لاق ب يبنلا نأ - اهنع هللا يضر - ةيطع مآ نعو

 . ملسمو يراخبلا هاور « اهنم ءوضولا عضاومو

 عزن اذإو «ىنميلاب آدبيلف مكدحآ لستغا اذإ » : لاق ةي هنأ - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نعو

 يضر- كلام نبا سنأ نعو «هيلع اقفتا « عزنت امهرخآو لعنت امهلوأ ىنميلا نوكتل لامشلاب أدبيلف

 لاق « ^«ىرسيلا كلجرب أدبت نأ تجرخ اذإو « ىنميلا كلجرب ًادبت نأ دجسملا تلخد اذإ» :- هنع هللا

 . رعشلا حيرست لجرتلاو نيلعنلا سبل لعنتلاو ٠ ملسم طرش ىلع حيحص وه : مكاحلا

 ءلسغلاو ءوضولاك ركتلا باب نم وه ام لك يف ىنميلا يدقت بحتسي هنآ ءاملعلا قفتاو

 . ةتو لاحتكالاو ‹«كاوسلاو هدجسملا لوخدو «ليوارسلاو «فخلاو «لعنلاو ‹بوثلا سبلو

 بصن » ةبراقتم مهظافلا «هلک هناشو هلجرتو هلعنتو هروهط يف یتح ءيش لک يف نمابتلا بحبي يَ هللا لوسر ناک » =
 . )4١/١( هةيارلا

 . )۸1/١( يقهيبلاو هوحنب ١٤( /۲) دمحأو « (۳۲۳) ةجام نباو « )۳٤۸۸( دواد وب هاور : حیحص (۱)

 ٩١( /۱) هةيارلا بصن» « ححصي نب ريدج وهو» : هلوق ؟مامإلا» بحاص نع يعليزلا لقنو

 . )۱٤٤٥( «يذمرتلا ناس» : حیحص (۲)

 . (۲۹) «دواد يبأ ننس» : حیحص (۳)

 )٤( «كردتسملا »يف هيلع فقأ مل .



 نم جورخلاو ءةالصلا نم مالسلاو «سأرلا قلحو «طبإلا فتنو «براشلا صقو «رافظألا
 ام كلذ ريغو ءءاطعلاو ذخألاو «دوسألا رجحلا مالتساو «ةحفاصملاو برشلاو ءلكألاو ءءالخلا

 . هانعم يف وه

 جورخلاو «ءالخلا لوخدو «ءاجنتسالاو ‹طاختمالاك كلذ دض يف راسيلا دقت بحتسيو

 ىنميلا دقت ةبعش نعو كلذ هابشأو «بوشلاو ءليوارسلاو «لعنلاو «فخلا علقو ٠ دجسملا نم
 ثيدح نم ينطقرادلا یورو ‹«لامشلاب صخر هنأ دوعسم نبا نعو« ءوضولا يف ينعي بجاو

 یورو ««ءوضولا تلمكأ اذإ يلامش وأ ينيميب تأدب يلابأ ام» : -هنع هللا يضر- يلع

 نیميلاب ًادبا» : لاقف ءءوضولا نع هلأسف - هنع هللا يضر- يلع ىلإ لجر ءاج هنأ اضيأ ينطقرادلا

 يورو « اًضيأ يقهيبلا هاورو < “«نيميلا لبق لامشلاب ادبف ءاجب اعد مث يلع هب هريخف لامشلا وأ
 . ةبيش يبأ نبا هاور «تأضوت اذإ لامشلاب تأدب يلابأ ام» : يلع نع

 اهركذ رم دقف ضئارفلا امأ «تاهوركمو بادآو تابجاوو ننسو ضئارف ءوضولل :عورف

 ىدحإ ةفحتلا يفو « ةرشع سمخ يناولحلا ةالص يف اهدعو فنصملا اهدع دقف اهننس امأو

 : نيرشعو

 ١ اهماقم موقيام وأ راجحألاب ءاجنتسالا- .

 . ةينلاو -

 ٣ - ةيمستلاو .

 .ءانإلا يف امهلاخدإ لبق نيغسرلا ىلإ نيديلا لسغو - ٤
 عامجاإب هرصع دعب ةنس راصو ةي يبنلا رصع يف ابدأ ناك وهو ءاملاب ءاجنتسالاو ٠٥-

 . حيوارتلاك ةباحصلا

 ٦ - ةضمضملاو .

 . امهيف بيترتلاو قاشنتسالاو - ۷

 . موصلا ةلاح يف الإ امهيف ةغلابملاو ةدح ىلع امهنم ةدحاو لكل ءاملا ذخأو - ۸

 . ةضمضملا لاح يف كاوسلاو - ٩

 ١ - بیترتلاو .

 : (۸۷ /۱) «ينطقرادلا نتس» (۱)
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 ١ - هنم سيل لمعب ءوضولا ءاضعأ نيب لصفي ال نأ وهو ةالاوملاو .

 . ةلوسغملا ءاضعألا لسغ ثيلثتو -۲

 . نمايملاب ةءادبلاو -۳

 ٤ - نيلجرلاو نيديلا لسغ يف عباصألا سوؤر نم ةءادبلاو .

 ١ - عباصألا ليلختو .

 ١ - سرلا عيمج باعيتساو .

 . سرلا مدقم نم ةءادبلاو - ۱۷

 . ةدجاو ةرم حسملاو - ۸

 . ثيلثتلا كرتو - ۹

 .ديدج ءا ال سأرلا ءامب امهنطابو نينذألا رهاظ حسمو - ١

 .فسوي يبأ دنع ةيحللا ليلختو - ١

 دنع ةعبرأف هتابحتسم امأو . بدأ :ليقو « ةنس : ليق : ةبقرلا حسم يف خياشملا فلتخاو

 يرودقلا دنعو «نمايملاب ةءادبلاو « ةيحللا ليلختو «هدعبو ءاجنتسالا لبق ةيمستلا : فنصلا

 كرت :ةعبس «طيحملا»يف ركذ دقف هبادآ امأو . تابحتسملا نم باعيتسالاو« بيترتلاو «ةينلا

 ءام ءاقتساو «حارتسملا ىلإ رضع لك دنع ةداهشلا ركذو هيف سانلا مالكو ريتقتلاو فارسإلا

 دعب ةروعلا رتسو «ءوضولا يف هالوم ىلع مداخلا بصب سأب ال : يربولا نعو « هسفنب ءوضولا
 نأ دهشأ كدمحبو مهللا كناحبس» : هغارف دعب لوقيو «تقولا لبق ءوضولل بهأتلاو « ءاجنتسالا

 ءاجنتسالا عضاوم اهب حسم « ةقرخب هءاضعأ حسي الو «هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال

 نم ينلعجاو نيباوتلا نم ينلعجا مهللا » : هئانثأ يف وأ هغارف دعب لوقيو ءوضولا يف ةلبقلا لبقتسيو

 يورو دوعقلاو مايقلا نيب يناولحلا هريخو « اًَمئاق ةلبقلا لبقتسم هئوضو لضف برشيو «نيرهطتملا
 . كلذ لعف هنأ - هنع هللا يضر- يلع نع

 برشي ال :ليقو اًمئاق ءاملا برش هركي ال هنأ ىلإ ةراشإ هلعف اغنإو كلذ بحتسي ال :ليقو

 «بايثلا ىلع رطاقتلا ىقوتيو « ةينلاب أضوتيو « هدعب نيتعكر يلصيو « مزمز دنعو اذه يف الإ اًمئاق

 هنيي ىلع هعضي هنم فرتغي ءانإ ناک ولو هراسی ىلع هعضیو اًلالث ءانإلا لسخیو يونزغلا دازو
 يف لجعتسي الو «قفرلاب ءاضعألا لسغيو « هسأر نود ءانإلا قرع ىلع ءوضولا ةلاح هدي عضيو

 ‹ كلدلاو ليلختلاو لسخغلا يف غلابيو « ءاتشلا نامز يف اًصوصخ هءاضعأ كلديو « ءوضولا
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 هينذآ خامص يف هرصنخ لخديو «دودحلا لسخب نقيتيل نيلجرلاو نيديلاو هجولا دح زواجيو

 يف ناك نإ ءاجنتسالا ةلاح هعزنيو نيديلا لسغ دنع ةرم لك هكرحي وأ همتاخ عزنيو ءامهكرحيو

 ءوضولا : بادآ ءوضوللو «ةيادهلا حرش حيشوتلا» يفو . يب هيبن مساو « هللا مسا هيلعو هراسي
 يور هنأل وضع لك دنع دهشتلاو «ريتقتلا كرتو «رهن ىلع ناك ولو فارسإلا كرتو « تقولا لبق

 يضتقيف ثيدحلا بتك يف ةحيحصلا ثيداحألا امأو «هقفلا بتك يف اذكه كلذ لعف هنأ لک هنع

 مکنم ام» : هظفلو « ملسم هاور - هنع هللا يضر- رمع ثيدحل ءوضولا نم غارفلا دعب دهشتي نأ

 الإ هلوسرو هدبع دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لوقي مث ءوضولا غبسأ وأ غبسيف اضوتي دحأ نم

 . «ءاش اهيأ نم لخدي ةينامشلا ةنحج لا باوبأ هل تحقف

 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهش :لاق مث هءوضو نسحأف اضوت نم» : اًضيأ ملسمل ةياور يفو

 ةياور يفو [ثيدحلا .... . ]هئوضو نم غرفي نيح لوقي مث دواد يبأ ةياور يفو « «هل كيرش
 . "هلسم ةياور وحن .ها «هللا الإ هلإ ال نآ دهشأ لاق مث ءءوضو نسحاف اضوت نم » : يذمرتلا

 ينلعجاو نيباوتلا نم ينلعجا مهللا » - هنع هللا يضر- رمع ثيدح يف يذمرتلا داز :تلق

 « طسوألا» يف يناربطلاو ةدايزلا هذه رازبلا ىورو « بارطضا هدانسإ يف :لاقو « « نيرهطتملا نم
 . «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلا ىورو - هنع هللا يضر- سنأ ثيدح نم ةجام نبا هاورو

 ًاضوت نم» : ظفلب - هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم« كردتسملا»يف مكاحلاو

 عبط مث قرو يف بتك كيلإ بوتآأو كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال نأ دهشأ كدمحبو مهللا كناحبس : لاقف
 فعضو « فوقوملا يئاسنلا ححصو « هفقوو هعفر يف فلتخاو "٠ ةمايقلا موي ىلإ رسكي ملف
 ‹ راكذألا» يف يوونلا لاقو ءاًضيأ ةفوقوملا ةياورلا يناربطلا حجرو « ةعوفرملا ةياورلا يمزاحلا

 يور « بذهملا حرش »يف لاقو . فيعض اذه -هنع هللا يضر ديعس يبأ ثيدح نأ «ةصالخلا»و

 . فيعض امهالكو اًفوقومو ًاعوفرم ديعس يبأ نع

 ‹ هتحص يف كشالف فوقوملا امأو ذوذشلاو فالتخالاب فعضي نأ نكميف عوفرملا امأ :تلق

 « ماشه وبأ انثدح ةبعش انثدح ريثك نب ىيحي انثدح راشب نب دمحم انثدح : هيف لاق يئاسنلا نإف

 نب سيق نع ةفولخم يبأ نع يطساولا مشاه يبأ نع نايفس انثدح عيكو انثدح ةبيش يبأ نبا لاقو

 . فيعضتلاب هيلع همك ىنعم الف !نيحيحصلا» ةياور نم وهو « هنع ةدابع

 ة ءوضولا بقع بحتسملا ركذلا باب ةراهطلا باتك )۲۳٤( - (۱۷) مقر ۰ ¢ ۲۰۹/۱) ملسم : حیحص (۱)

 . يقيقحتب )۳١۲( «يرذنملا بيغرت »عجار ()

 .ديعس يبأ ىلع هفقول يئاسنلا بيوصت لقنو « حيحصلا ةاور هتاورو : لاقو يناربطلل يرذنملا هازع ()

 . يقيقحتب )۳١۳( «بیغرتلا»
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 ‹ كركذو « نآرقلا ةوالت ىلع ينعأ مهللا » : ةضمضلملا دنع لوقي «يواحطلا حرش» يفو

 يهجو ضيب مهللا :هجولا لسغ دنعو « ةنجلا ةحئارب ينحرأ مهللا «كتدابع نسحو « كركشو

 ينبساحو ينيميب يباتك ينطعأ مهللا ىنميلا ديلا لسغ دنعو « هوجو دوستو هوجو ضيبت موي

 ‹ يرهظ ءارو نم الو «يلامشب يباتك ينطعت ال مهللا : ىرسيلا هدي لسغ دنعو «اًريسي اباسح

 لزت موي طارصلا ىلع يمدق تبث مهللا هيلجر لسغ دنعو « رانلا نم يتبقر قتعأ مهللا
 ٠ «مادقألا

 لسغ يف لوقيو « ءوضولا يف ةدراولا تاوعدلا ىلع ةظفاحملا ننسلا نم : يعفارلا لاق

 دنعو «ركذام لثم : ىنميلا دنعو «هوجو دوستو هوجو ضيبت موي يهجو ضيب مهللا : هجولا
 . رانلا ىلع يترشبو يرعش مرح مهللا : سأرلا حسم دنعو « كلذك ىرسيلا

 لزنأو كتمحرب ينع مهللا أو ىعو امو ينطبو « ىوح امو يسأر ظفحا مهللا : يورو

 نيلجرلا لسغو نينذألا حسم دنعو «كلظ الإ لظ ال موي كشرع لظ تحت ينلظأو كتكرب يلع

 : «ةضورلا» يف يوونلا لاقو «نيحلاصلا نع ربخلااذه يورو : يعفارلا لاق < کد اھ ل

 هركذي مل : «بذهملا حرش» يف لاقو ‹«روهمجلاو يعفاشلا هركذي ملو «هل لصأ ال ءاعدلا اذه

 يف يرفغتسلملا اهدروأ ةفيعض قيرط نم - هنع هللا يضر- يلع نع هيف يور :تلق

 يبأ نب بيبح نع يزورملا بعصم نب دمحأ ةياور نم وهو «هيلامأ» يف ركاسع نباو ««تاوعدلا»

 . فرعي ال نم هدانسإ ىفو - هنع هللا ىضر- ىلع نع ىبعشلا قاحسإ يبأ نع يباشلا بيبح

 نب هللا دبع نب دمحأ نع يزارلا ةعرز يبأ قيرط نم «سودرفلا دنسم »بحاص هاورو

 . هوحن - هنع هللا يضر- يلع نع نسحلا نع ديبع

 بيهص نب ةدابع ثيدح هيفو « اذه وحن سنأ ثيدح نم «ءافعضلا» ىف نابح نبا هاورو

 . هاو هدانسإو -هنع هللا يضر- بزاع نب ءاربلا ثيدح نم ًضيأ يرفختسملا اورو كورتم وهو

 ىلإ هدنس تبثي نأ الإ هيلع ةظفاحملاو هب لمعلا زوجي ال هنإف روثأملا ءاعدلا اميس فيقوتلا تادابعلا يف لصألا (۱)

 ةنسلا كبسحو ريفنلا يف الو ريعلا يف تسيلف « امهنم ينيعلا نيدلا ردب دروأ امب رتغت الف ةي هللا لوسر

 . اهركذ يتلا تاروثأملا هذه طوقس ابيرق فلؤملا نيبيسو «ةفرشملا
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 ءهب سأب ال انبهذمف : ءوضولا دعب ةقرخلا وأ ليدنملاب حسم لاو فيشنتلا يف ءاملعلا فلتحا مث

 يآ نرو ‹كلام نب سنأو ‹ يلع نب نيسحلاو < نافع نب نامشع نع هتحابإ رذنملا نبا ىكح

 ‹كاحضلاو « قورسمو ‹ دوسألاو ‹ ةمقلعو « نيريس نباو ‹يرصبلا نسحلاو «دوعسم

 . قاحسإو « دمحأو «يروثلاو ‹كلامو

 ‹ يعخنلاو « بيسملا نب ديعسو « ىليل يبأ نباو «هللا دبع نب رباج نع هتهارك ىکحو

 لك رذنملا نبا لاقو « لسخلا نود ءوضولا يف هتهارك سابع نبا نعو «ةيلاعلا يبأو «دهاجمو

 يعفاشلا دنعو «ةهاركلا يف فالخلا اغإو «مرحي ال هنأ ىلع عامجإلا يلماحملا لقنو « حابم كلذ

 : لیقو « حابي :ليقو « هركي : ليقو «هكرت بحتسي نكلو «هركي ال هنأ حيحصلا : هجوأ ةسمخ

 ىورو «صن هيف يعفاشلل سيلو دربلا رذعل ءاتشلا نود هرك فيصلا يف ناك نإ : ليقو « بحتسي

 هللا دبع نب دمحم انثدح راجنلا وه ناميلس نب دمحأ انثدح :« خوسنملاو خسانلا» يف نيهاش نبا

Jهللا لوسر نأ سنأ نع ةرسيم نب ديعس نعريكب نب سنوي انثدح مرکم نب ةبتعانثدح [... . .  

 نباالو ‹ يلعالو «رمعالو «ركب وبأ الو« ءوضولا دعب ليدنملاب ههجو حسي نكي ملوي
 و

 ٤ "ءوضولا دعب اهب فشني ةقرخ مالسلا هيلع يبنلل ناك اًضيأ س نأ نع يذمرتلا یورو

 ‹ ذاعم وبأ هيفو « هوحن ةشئاع ثیدح نم مکاحلا یورو « نافیعض امهالکو ‹ كلذ ضراعي اذه

 تیر فرطم ثيدح نم جرخأو «ءيش هيف حصي الو مئاقلاب سيل : يذمرتلا لاقو «فيعض وهو

 . فیعض هدانسإو ۰ هبوث فرطب ههجو حسم ًأضوت اذإ ةا هللا لوسر

 ىلع نيعتسن ال انإ» : ةي هلوقل هريغب نيعتسي ال نأ يغبنيف ءوضولا يف ةناعتسالا مث

 دقو -هنع هللا ىضر- رمعل لاق همامتو ««ديزملا»و« ديفملا »ىف «ةيادهلا »بحاص هركذ ««انروهط

 ۰ ی و ر

 -هنع هللا يضر- قيدصلا ركب ابأ نأ يور : لاقف رخآ دنسب يواحلا يف يدرواملا هركذ :تلق

 . رمألا ملظم وه « ريكانم هدنع : يراخبلا لاق . ةرسيم نب ديعس هيف ملظم هدانسإ :تلق ()

 . )٠٤٤١( «يزوجلا نبا ءافعض)» عجار . تاعوضوملا يوري : نابح نبا لاقو

 . )٥۳( «يذمرتلا ننس» : داتسإلا فيعض (۲)

 . امهنع هللا يضر - سنأ دنسم نم ال ةشئاع دنسم نم ثيدحلا :تلق

 ‹نیدشرو «فیعض هدانسإو «بیرغ ثیدح اذه : یسیع وبأ لاق )٥٤(  «يذمرتلا ننس» : داتسإلا فیعض (۳)
 . ثيدحلا يف نافعضي يقيرفألاو
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 . «دحا يئوضو يف ينك راشي نآ بحا ال انآ» : لاقف «ءاملا زاب هللا لوسر يدي ىلع بصي ناک

 ىف ىلعي وبأو «ةراهطلا باتك» ىف رازبلا هجرخأ - هنع هللا يضر- ركب يبأ نييعت :تلق
 ءالا يقسي - هنع هللا يضر- اّباع تيأر لاق « بونا يبأ نع روصنم نب رضنلا قيرط نم هدنسم
 -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع تيأر ينإف بونجلا ابأ اي هم : لاقف هل يقسأ نأ تردابف هروهطل

 يئوضو ىلع يننيعي نأ ديرأ ال ينإف يلع اي هم : لاقف هل يقسأ نآ تردابف «هئوضول ءاملا يقتسي
 يبأ نبا دنعو «بونجلا يبأ نع روصنم نب رضنلا :نيعم نبال تلقف يمرادلا نامثع لاق « "دحأ
 . بطحلا ةلامح ءالؤه : لاقف هفرعف دعس

 ىلإ هروهط لكي ال» ةي يبنلا ناك سابع نبا ثيدح نم ينطقرادلاو ةجام نبا ىورو

 يف ةماسأب ناعتسا ةا هنأ ؛نيحيحصلا» يف ءاجو «فيعض وهو « مشيهلا نب رهطم هيفو « "هدحأ
 مث : ملسم ظفلو «عادولا ةجح يف ةفرع نم ةَ يبنلا عم هفقو اهنم هتصق يف هيدي ىلع ءاملا بص

 . بصلا ركذ يراخبلا ةياور يف سيلو « ءوضولا هيدي ىلع بصف ءاج

 ةبج هيلعو ءاج مث« -ثيدحلا- رفس يف وي يبنلا عم تنك :١ ةبعش نب ةريغملا ثيدح يفو

 هيلع تببصف اهلفسأ نم هدي جرخأف قاضف اهمك نم هدي جرخي بهذف « نيمكلا ةقيض ةيماش
 مامإلا لاقو ءاًضيأ يراخبلاو ملسم هاورو««هيفخ ىلع حسم مث ةالصلل هءوضو أضوتف

 لدي ثيدحلا : لاقو « حالصلا نبا هركنأو «رهاظ وهو مكلا قيض لجأل ةناعتسالا تناك : يلازغلا
 يف ةناعتسالا تناك : ليقو «ههجو ىلع بصي وهو اًضيأ ههجو لسغ هنأل اًقلطم ناعتسا هنآ ىلع

 . ةقفرلا نع رخأتي ال نأ دارأف «رفسلا

 يف ءرفسلاو ءرضحلا يف ةا هللا لوسر ىلع تببص :لاق لاسع نب ناوفص نعو

 «شايع مآ نعو « فعض هيفو « «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو ةجام نبا هاور ءوضولا
 ااو شا ةا ا رر دشا ھو ا و ا ر را ت ا

 . (۹۷ /۱) «ریبخلا صبخلت» رظنا (۱)

 «ةيلاعلا بلاطملا» « (۲۲۷ )١/ «عمجملا» . فيعض بونجلا وبأ : لاقو رازبلاو ىلعي يبأل : يمشيهلا هازع ()

(۷) . 

 . )۳٣۲( «ةجام نبا ننس : دج فيعض (۳)

 . (۳۹۱) «(ةجام نبا ننس» ()

 . هيف فلتخم ميركلا دبعو « لوهجم هدانسإ : يريصوبلا لاق « (۳۹۲) ةجام نبا ننس» )٥(
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 لک هنآ ذوعم تنب عيبرلا ثيدح نم يجكلا ملسم وبأو « ةجام نباو «يمرادلا ىورو

 يف سيلو «يذمرتلاو دواد يبأ جيرختل حالصلا نبا هازعو "هيدي ىلع ءاملا بص يف اهب ناعتسا
 يف معن ةيلكلاب ءاملل هيف ضرعتي ملف يذمرتلا امأو .بسحو ءالا ترضحأ اهن الإ دواد يبأ ةياور

 : اهنع ليقع يبأ نع لضفملا نبرشب قيرط نم « يجكلا ملسم يبأ ننس» يفو ٠ «كردتسملا»

 . هيلع تبکسف «يلع يبكسا» : لاقو ًاضوتف ةي هللا لوسر ىلع تببص

 متأضوت اذإ» : لاق ةي هنأ يور امل «ةياردلا »يف ركذ هيدي ضفني نأ : اهنمف هتاهوركم امأو

 . « نیطايشلا حوارم اهنإف مكيديأ اوضفنت الف
 هاورو ةريره يبأ نع ديبع نب يرتخبلا ثيدح نم «للعلا» باتك يف متاح يبأ نبا هاور :تلق

 هب جاجتحالا لحي ال :لاقو «هب هفعضو « ديبع نب يرتخبلا ثيدح نم «ءافعضلا »يف نابح نبا

 انثدح :لاق ءيربلا يبأ نبا قيرط نم فرصتلا ةفص يف رهاط نبا هاور دقف يرتخبلا هب درفني ملو

 مالك هيف ملكتي نأ اهنمو « لوهجم هدانسإو هب ةريره يبأ نع هيبأ نع يئاطلا دمحم نب هللا دبع

 يف ريتقتلا اهنمو « رهن ىلع ناك ولو « ءاملا يف فارسإلا اهنمو « ههجو ءاملا مطل اهنمو « سانلا

 دملاب أاضوتيو دادمأ ةسمخ ىلإ عاصلاب لستغي ناك ةي هنأ - هنع هللا يضر- سن نع يور « ءاملا

 . ملسمو يراخبلا هاور

# # ¥ 

 . ليقع نبا» هدانسإ ىف (۳۹۰) ٩جام نبا ننس» :نسح (۱)

 «ةفيعضلا ةلسلسلا» « ١)١/ ۲٠١( نيحورجملا» « )١١١١( «نازيملا» « )44/١( ريبحلا صيخ ا

(/€°(. 
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 ءوضولا ضقاون يف لصف
 نيليبسلا نم جرخ ام لك ءوضولل ةضقانلا يناعملا

 (ءوضولا ضقاون يف لصف) :م

 ال ةضقان عمج وهو هضقاون نايب يف عرش هبادآو هننسو ءوضولا ضئارف نايب نم غرف امل :ش
 «سراف» عمج «سكاونو» «كلاوهو» «سراوف» ذشو ثنؤملا الإ لعاوف ىلع عمجي ال هنأل ‹ضقان

 . ةقرف ليوأت ىلع «سكان»و« كلاه»و

 عماجب ءوضوللو دهعلا ضقنل ريعتسا مث «هريغو ءانبلا يف فيلأتلا لاطبإ ةغللا يف ضقنلاو
 هب داري ماسجألا ىلإ فيضأ ىتم ضقنلا :لوقن وأ « ةالصلا ةحابتسا وهو « هلجأل عرش ام نالطب

 نمانهه بولطملاو « بولطملا وه امع هجارخإ هب داري يناعملا ىلإ فيضأ ىتمو « اهفيلأت لاطبإ
 . ةالصلا ةحابتسا ءوضولا

 ةبسنلاب اهماكحأ تريغت ةيهقفلا لئاسملا نم ةفئاط حالطصالا يفو « عطقلا ةغللا يف لصفلاو

 . «بابلا»و «باتكلاب» ةمجرتم ريغ اهلبق ام ىلإ

 نأل ‹ نوني لصف اهنمو « نوني ال لصف :اهنم لصفلا :تلق . اذه بارعإ فيك :تلق نإف
 . ءوضولا ضقاون نايب يف لصف اذه « ريدقتلاو «بيكرتلاو دقعلا دعب الإ نوكي ال بارعإلا

 ءوضولا جارخإ يف ةرثؤملا للعلا يأ :ش ( نيليبسلا نم جرخ ام لك ءوضولل ةضقانلا يناعملا) :م

 «ربدلاو لبقلا : امهو نيليبسلا نم جرخ ام لك جورخ يآ «جرخ ام لك» «هب بولطملا وه امع
 «يناعملا »: هلوق وه أدتبملا نألو أدتبملا ىلع ربخلا لمحل ينعي لمحلل احيحصت فاضملاب ردق اغنإو

 .هربخ ١ جرخ ام لک» هلوقو

 ةي ةن هالا ادت يلا ةع ةف يهو حص رغ ىلا ناع تاذلا لبحر
 ام لك : يهو ءوضولا ضقنت يتلا يناعملا هريدقت انههو «ريمضلا نم ةيلمحلا ةيضقلا يف دبالو

 ملسم ئرما مد لحي ال » : هلوق يف ةي يبنلاب ءادتقا للعلا ظفل ىلع يناعم ا ظفل راتخا اغنإو « جرخ

 ناتا اک ی را یا و و نا اجا 9إ
 اذإ ىتح يحلا ليبس نيليبسلا نم دارملاو «هدعب نم هعبتف اهلمعتساف يواحطلا اشن نآ ىلإ مهظافلأ
 . لسغلا داعي ال لسغلا دعب تيملا نم جرخ

 يف هب ضقني ال ءوضولا نإف ةأرملا لبقو ركذلا نم جراخلا حيرلاب ةضقتنم ةيلكلا هذه :تلق نإف

 . نيتياورلا حصأ

 : )۱۹۷١( ملسم ۰ )٦۸۷۸( يراخبلا - هنع هللا یضر- دوعسم نبا ثیدح نم هيلع قفتم : حیحص (۱)
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 : لاق ؟ثدحلا امو : اهب هللا لوسرل ليقو ةيآلا € طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ # : ىلاعت هلوقل

 .“* نيليبسلا نم جرخي ام

 س ر
 الف ةساجنلا الءطولا لحم جرفلا اًضيآو «حيرب سيلو جالتحا اهنم جرخي يذلا : تلق

 لحم نع بقعتي هنألو ‹«صنلا مومعب امهنم ءوضولا بجي :دمحم نعو .هريغو داتعملا لوانتت

 اذك ةساجن نع كفني ال ءوضولا هيف ةنقحلا وحن داع مث ءيش هيلإ لصو ول اذهلو ارهاظ ةساجنلا
 .« ىشاترمتلا»و «٠ ناخ يضاق عماج» يف

 نم حيرلاو طئاخلاك نيليبسلا دحأ نم داتعملا جراخلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ هنآ لصاحلا :تلق
 ةاصحلاو دودلاك داتعملا ريغ يف اوفلتخاو « ءوضولل ضقان لبقلا نم يذملاو « لوبلاو « ربدلا

 « ناميلس يبأ نب دامحو «يرصبلا نسحلاو «ءاطع لوق وهو ضقنياندنعف ربدلا نم جرخي

 يبأو « قاحسإو « دمحأو « يعفاشلاو « كرابملا نباو « يعازوألاو « يروثلا نايفسو « مكاحلاو

 ةوهشب ال يذملاو ربدلا نم جرخي مدلا يف كلام لاق اذكو ٠ ضقني ال : ةداتقو كلام لاقو «روث

 هلوقل ) :ماداتعم جراخلا نوكي نأ طرش هنإف «ةضاحتسالا مدو لوبلا سلس كلذكو «ضقان ريغ
 نم نئمطملا ناكملا وه طئاغلا :ش ٤١(( ةيآلا : ءاسنلا ) ( طئاغلا نم مكنم دحأ ءاج وأ :  ىلاعت

 . سانلا نيعأ نع رتست ةجاحلا ءاضق دنع ناسنإلا هيلإ يهتني ضرألا

 ءاملا مدع لاح طئاغلا نم ءيجملا ىلع مميتلا بوجو بتر ىلاعت هللا نأ هب لالدتسالا هجوو
 بيترتلاو موزلملا ةدارإو مزاللا ركذ هنوكل «ثدحملا نع ةيانك ناكف « سجنلا جورخب مزال وهو

 يف لصألا فلاخي ال لدبلا نأل ءوضولا يف تبشي مميتلا يف كلذ تبث اذإو ةيلعلا ىلع لدي
 ا

 ليقو) :م .امهنيب يفانت الو « نوكيس ام بوجول طرشو « ناك ام ضقنل ةلع هنأل :تلق
 هاعدم ىلع ةيآلاب ًالوأ لدتسا :ش ( نيليبسلا نم جرخي ام :لاق ؟ ثدحلا امو : مالسلا هيلع هللا لوسرل
 غ سا نب ب كلام ىور نكلو « لصأ هل فرعي ال ةرابعلا هذهب ثيدحلا اذه نكلو ثيدحلاب مث

eجرخ ام الإ ءوضولا ضقني ال : را هللا لوسر لاق : لاق - امهنع هللا يضر-  

 جالجللا نب دمحأ هدانسإ يف : لاقو « «كلام بئارغ» يف ينطقرادلا هجرخأ و وا لبق نم

 جالجللا نب دمحأ هيف داتسإب كلام بئرغ » يف ينطقرادلا دنع هوحن ركذ مث « بيرغ : يعليزلا ظفاحلا لاق (#)

 : «ربد وأ لبق نم جرخ ام الإ ءوضولا ضقني أل » : هظفلو « فيعض

 . )۱١/ ۹۳ ٤) «ةيارلا بصن» . ثيدحلا دانسإ عجار (1)

 . )۱۹٤/۱( «لماکلا»و « (۲۱۴۳ ٩)۱/ ناسللا» يف مجرتم جالجللا نب دمحأو

YoV 



 هریغو داتعملا لوانتتف ةماع »ام ةملكو

 . فيعض وهو

 . ثدحب سيل نيليبسلا ريغ نم جراخلا نأ ىلع لدي هنأل مكيلع ةجح اذه :تلق نإف

 ىلع لدي وهو ثدح نيليبسلا نم جراخلا نأ ىلع ثيدحلا نم ليلدب يتأي نأ هدوصقم :تلق

 هيلع ةجح اذهو كلام ثيدحو « اهركذنس ثيداحأ انلف « انركذ ام ىلع هتلالد امأو ءاَعطق كلذ

 ماكحألا» يف قحلا دبع لاقو «هريغو داتعملا لوانتت ةماع هيف «ام» ةملكو ءداتعملا طرش هنأل

 لثس :لاق « ةداتق نع ةبعش انثدح :لاق [... .]نب دواد ثيدح نم دمحأ جرخأ : «یربكلا

 ‹ متنأو :ليق «ملسملا ىذأو « ثدحلا نم :لاقف : مالسلا هيلع هللا لوسر اضوتي ناك امم سنأ

 وهو :يراخبلا لاقو «نتملا ركنم وهو دواد ريغ ةبعش نع هيوري ال اذهو :لاق مت «نحنو :لاق

 . هنيد يف ةقث وهو : قحل ا دبع لاق مث ‹ثيدحلا ركنم

 ٠ نم جرخيام : هلوق يف يتلا« ام» ةملك يأ :ش (هريغو داتعملا لوانتتف ةماع «ام» ةملكو) م

 «دودلاو «ةاصحلاك اردان جرخي اب ءوضو ال : لوقي هنإف كلام لوق يفن ىلإ هب راشأو «« نيليبسلا

 ةجاجلا ءاضق وهو انركذ يذلا هجولا ىلع طئاغلاب ىنك ىلاعت هللا نأب ًالدتسم ةضاحتسالا مدو

 مومع وهو هفالخ ىلع لدي ام ةلباقم يف ليلد الب دييقت : انلق . اًضقان امهريغ نوكي الف ةداتعملا

 ل ١ :مالسلا هيلع هلوقب ضقني ال داتعملا ريغ نأب : لاق نم لدتسا« حيشوتلا »يفو ام ةملك

 . ةريره يبأ ةياور نم ةحيحص ديناسأب هريغو يذمرتلا هاور « چبر وأ توص نم الإ ءوضو

 انفافخ عزنن ال نأ انرفاس اذإ انرمأي ةا هللا لوسر ناك : لاق يرارملا دابع نب ناوفص ثیدحبو

 روهمجللو «مونو لوبو طئاغ نم وأ ةبانج نم الإ : ةياور يفو « ةبانج نم الإ نهيلايلو مايأ ةثالث

 : ةياور يفو « أضوتيو « هركذ لسغي) : يذملا يف لاق ةَ يبنلا نأ -هنع هللا يضر- يلع ثيدح

 - مهنع هللا يضر- سابع نباو « دوعسم نبا نعو . ملسمو يراخبلا هاور «ةالصلا ءوضو ًاضوتي»

 امهيف بجو دقو « نيداتعم ريغ يدولاو يذملاو E ‹ ءوضولا يدولا ىف . الاق

 « ةداتعم اب ءوضولا بجو اذإ هنألو طئاغلاو حيرلاك ضقنيف ليبسلا نم جراح هنألو ءوضولا

 . ىلوأ هريغب یولبلا هب معت يذلاو

 رصح دارملا سيل هنأ ىلع انعمجأ انأ - هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نع باوجلاو

 يفن دارملا لب هيف ركذي ملو ضقاونلا نم مونلاو لقعلا لاوز نإف ‹حيرلا يف ءوضولا ضقاون

 ام ليلدب توص وأ حير نم كشلا عفري ام هيلع لدي ىتح حيرلا جورخ يف كشلاب ءوضولا بوجو

 )١( «يذمرتلا ننس» : حيحص )٦٤(

 )۲( » «ىربکلا ننسلا )١٠١/١( .
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 ءمفلا ءلم ءيقلاو ريهطتلا مكح هقحلي عضوم ىلإ ازواجتف ندبلا نم اجرخ اذإ حيقلاو مدلاو

 مكدحاو دجو اذإ » : اي هللا لوسر لاق :لاق - هنع هللا يضر- ةريره يبأ ةياور نم ملسم هاور
 . «اًحير دجي وأ اًنوص عمسي ىتح دجسملا نم نجرخب الف ال مآ ءيش هنم جرخأ هيلع لكشأف اًنيش هنطب نم
 دجي هنأ هيلإ ليخي يذلا ةي هللا لوسر ىلإ يكش : لاق مصاع نب ديز نب هللا دبع نع تبثو
 « ملسمو « يراخبلا هاور « اًحير دجي وأ اًنوص عمسي ىتح فرصني ال ١ : لاقف ءةالصلا يف ءيشلا
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 . ربكألا نود رغصألا ثدحلا نم حسملا زاوج هيف نيب وأ ضقاونلا عيمج

 فوطعم اذه :ش (ريهطتلا مكح هقحلي عضوم ىلإ ازواجتف ندبلا نم اجرخ اذإ حيقلاو مدلاو) :م
 نم اجرخأ نإ حيقلاو مدلا «ءوضولا ضقنت يتلا يناعملا نم نيليبسلا نم جرح ام لك » : هلوق ىلع
 . دويق انههو ندبلا

 ةراهطلا تلصح امل الإو جورخلاب فصوي مل ام ةضقان ريغ ةساجنلا سفن نأل جورخلا :لوألا
 . ام صخشل

 ةداعإ بجوي ال هلسغ دعب ثيملا ندب نم تجرح اذإ هنأل يحل ا هب دارأو ندبلا نم :يناثلاو

 . يتأيس ام ىلع عضوملا كلذ لسغ بجوت لب هلسغ
 ال هنإف زواجتي ملو ودبي امع زارتحا وهو ريهطتلا مكح هقحلي عضوم ىلإ زواجتلا : كلاثلاو

 بجوأف جراخ يدابلا نأ نظ هنإف -هللا همحر- رفزل در هیفو اًيداب یمسی نکلو «اجراخ یمسی

 .ءوضولا هيف

 نم مدلا لاس ول ىتح ةبانج ا يف امك ةلمجل ا يف ريهطتلا عضوم كلذ قحلب نأ: عبارلا طرشلاو

 نأل رهظت ملو ركذلا ةبصق ىلإ لزن اذإ لوبلا فالخب ءوضولا ضقتني فنألا ةبصق ىلإ سأرلا
 ذإ كلذ ىلإ تلصو فنألا يفو «ريهطتلا مكح هقحلي عضوم ىلإ لصت مل كانه ةساجنلا

 يف ةفاضإلاو جورخلا رسفت اهنأل ةيريسفت زواجتف : هلوق يف ءافلاو « ةبانجلا يف ضرف قاشنتسالا
 يف ريهطت وه همكح يأ «بطلا ملع : مهلوقك صاخلا ىلإ ماعلا ةفاضإ نم «ريهطتلا مكح : هلوق

 ا دا ملا

 يف مالكلا ءيجيسو «حيقلاو «مدلاو»: هلوق ىلع اًمطع عفرلاب :ش (مفلا ءلم ءيقلاو) : م

 زا م ياا رغ ن ولا حرا نأ ملعاو ءىلاعت هللا ءاش نإ ااصفم ءيقلا مكح

 نب ديزو « رمع نب هللا دبعو « دوعسم نب هللا دبعو «ةنجلاب ة ةرشبملا ةرشعلا لوق وهو انئاملع دنع

 يور ربلا دبع نبا لاقو ‹«نيعباتلا رودصو «نابوثو ءادردلا يبو ‹يرعشألا ىسوم يبأو « تباث

 ميهاربإو ريبزلا نب , ةورعو يبعشلا رماعو دوسألا ةمقلعو « دوعسم نباو يلع نع كلذ
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 هيلع يبثلا نأ يور امل ءوضولا ضقني ال نيليبسلا ريغ نم جراخلا - هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 *) اضوتي ملف ءاق مالسلا

 قاحسإو « يعازوألاو «يح نب نسحلاو يروثلاو « دامحو ةبيتق نب مكحلاو « ةداتقو «يعخنلا

 . ءاهقفلا رثكأ لوق وهو : يباطخلا لاقو «هيوهار نبا

 كلام لاق هبو :ش ( ءوضولا ضقني ال نيليبسلا ريغ نم جراخلا :هللا همحر -يعفاشلا لاقو) م

 ديعسو « ةشئاعو «ةريره يبأو ءرباجو ىفوأ يبأ نب هللا دبعو «سابع نباو «رمع نبا لوق وهو

 ةياور يف ءاطعو نوا او « هللا دبع نب ملاسو <« ةياور يف بيسملا نبا

 اذه :ش ( اضوتي ملف ءاق مالسلا هيلع يبنلا نأ يور امل) :م دوادو «روث يبأو «ةعيبرو لوحكمو

 ثيداحأب هيلإ بهذ اميف هعبت نمو يعفاشلا لدتساو 'ثيدحلا بتك يف هل ركذ ال بيرغ ثيدحلا

 : اهنم

 ؟ ةالصلل كءوضو ًاضوتت الأ : هل ليقف همف لسخغف ءاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع يور ام

 : ليق ‹ ثدح نمالإ ءوضوال » :لاق ءمالسلا هيلع هنأ يورو ‹ « ءيقلا نم ءوضولا اذكه» : لاقف

 . "«نيليبسلا نم جراخلا :لاق « ثدحلا امو

 يذمرتلا هاور « حير وأ توص نم الإ ءوضو ال » : لاق ةَ يبنلا نأ ةريره وبآ ىورو

 هاور «همجاحم لسغ ىلع دزي ملو أضوتي ملو مجتحا ةي يبنلا نأ نابوث ىورو

 . "هللا باتك يف هتدجول ناک ول» : لاقف « تکس ةياور یفو «ینطقرادلا

 ٠ ةليللا يف انؤلكي نم » : لاقف عاقرلا تاذ ةازغ نم جرخ مالسلا هيلع يبنلا نأ رباج نعو

 عجطضاو : يراصنألا ماقف «بعشلا معن نحن» : نيرجاهملا نم لجرو «راصنألا نم لجر لاقف

س ةثالث هامر ىتح رخآب هامرو هعزنف مهسب هامرف نيكرشملا نم لجر ءاجف يرجاهملا
 فاخ املف مه

 ولتأ تنك :لاقف «لوأ يف ينتظقيأ اله : لاق هنم لیسی مدلا یر املف ‹ هبحاص ظقيأ هسفن ىلع

 ينأ الول هللا ماو < كتنذاف تعكر يمرلا يلع عبات املف اهذفنأ ىتح اهعطقأ نأ بحأ ملف ةروس

 اعدف إب هللا لوسر كلذ غابف كتظقيأ امل هظفحب ب هللا لوسر ينرمأ ارمأ عيضأ نأ فاخأ

 < ةياردلا » « هدجأ مل : رجح نبا ظفاحلا لاقو « )١/ ۹٤( « ةيارلا بصن » « ادج بيرغ : يعليزلا ظفاحلا لاق (#)

(۳۰) . 

 )١( «ةيارلا بصن» رظناو . هيلع فقأ مل : «ةياردلا» يف ظفاحلا لاق )١/ ۹٤( .

 . (۱1۹/۱) ٩ هننس» ييف يمرادلا هاور (۲)

 نم ينطقرادلاو يقهيبلل يعليزلا هازع اذك . !!! سنآ ثیدح نم ٩ )۱/ ۱٥۷( هننس» يف ينطقرادلا هاور :تلق (۳)

 . )١/ ٠١١ ‹ o۲) « يقهيبلا ننس» ء )١/ ٠٠١( «ةيارلا بصن» . هثيدح
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 . ةالصلا ةداعإ الو ءوضولاب هرمأي ملو دواد وبأ هاور . ""امهل

 ينطقرادلا هاورو « اًقلعم اًضيأ يراخبلاو «هحيحص» يف نابح نبا اًضيأ اذه جرخأو
 مانف : هيف لاقو ۰٠ ةوبنلا لئالد» باتك يف حاضيإب هاور يقهيبلا نأ الإ «٠ امهيننس» يف يقهيبلاو

 نآ بحآ ملف «فهكلا يهو ةروسب يلصآ تنك : لاقو « يلصي رشب نب دابع ماقو رساي نب رامع
 . اهعطقأ

 هل فرعي ال : يناثلا ثيدحلاو «روهشملا ضراعي الف بيرغ هنأ لوألا ثيدحلا نع باوجلا

 : عبارلاو «قافتالاب حيرلاو توصلا ريغ نم بجي ءوضولا نأل رهاظلا كورتم : ثلاثلاو « ًالصأ

 ملعي مل مالسلا هيلع هنأ لمتحي :سماخلاو « "كورتم وه : ينطقرادلا لاق «.نكسلا نب ةبتع هيف

 حيجرتلا انبلطل ضراعتلا عقو ولو «يوارلا ملع ريغب ةداعإلاب هرمأف ملع مث روفلا ىلع هلاحب
 : نيهجو نم كلذو

 ءاوعمجأ امل ةتباث ريغ رابخألا تناك ولو انبهذم لثم ىلع ةباحصلا عامجإ : امهدحأ

 نم «فاصنإلا بابرأ »بحاص هلاق اذك مدقي تبئم او ةيفان هرابخأ و ةتبشمانرابخأ نأ : يناشلاو

 . رظن نع ولخي الو انباحصأ

 باصأ جرخ نيح مدلا نإف هب لالدتسالا حصي ال اذه ليقو« بابللا باتك »بحاص لاقو

 زاوج ىلع ةالصلا يف هيضم لدي ملاملف جرخي ملو ةالصلا نم جرخي نآ يغبنيف هبوثو هندب

 : ليق نإف ءوضولا ضقني ال مدلا جورخ نأ ىلع اهيف هيضم لدي ال كلذك ةساجنلا عم ةالصلا

 لمتحيال ريثك وأ ةالصلا يف لمع ريصي هنأ كش وأ هيف كش هبايث وأ « هندب نم اًتيش مدلا باصأ

 هل لصحی فک ةرباکم هذه : هل لیق «هندب نم جراخ هنأل هب سجني هنإف هجو رخ امأو ء«اهيف

 يرجاهملاو ءامدلا نم يراصنألاب ام يرجاهملا ىأر املف -هنع هللا يضر رباج لاق دقو « كشلا

 ام لقي ملو « ءامدلا نم يراصنألاب ام : لاق هنأل هبايثو هندبب ءامدلا ىأر ام : لاقيو ليللاب هآر دق

 املف : لاق ثيح ةياور يف مدلا عمج دق فيكف اريسي نوكي ال ليللا يف لئاسلا مدلاو ضرألاب

 مهسأ ةلالثب هباصأ دقو هنأل كلذو هللا ناحبس : لاق « ءامدلا نم يراصنألاب ام يرجاهملا ىر

 ناكو هل اًبهذم ناك اذه لعلو ةباحصلا نم دحاو لقناذه نإ مث «عضاوم ةثالث يف اهنأ رهاظلاو

 ىلإ ىوقآاذهو مدلا ناليسب ءوضولا ضاقتنا ىلع ءاهقفلا رثكأ يباطخلا لاقو «همکحب اًلاع هریغ

 . عابتالا

 هقفاوو هححصو )٠١١/۱( مکاحلا هاورو « (۱۸۲) ٩ دواد يبأ حيحص» - هللا هظفح - ينابلألا هلاق :نسح )١(

 2 00607 قالادا ورو ىبذلا

 . ٩)۱/ ٠١۹( ثیدحلا رکنم» : عوبطملا ننسلا يف ()

۲١١ 



 الو داتعملا جرخملا وهو عرشلا دروم ىلع رصتقيف يدبعت رمأ ةباصإلا عضوم ريغ لسغ نألو

 *)لئاس مد لك نم ءوضولا :- مالسلا هيلع - هلوق

 :ش ( داتعملا جرخملا وهو عرشلا دروم ىلع رصتقيف يدبعت رمأ ةباصإلا عضوم ريغ لسغ نألو) :م
 ريغ نم هب هللا انفلك نيح هب اندبعت رمأ يأ“ يدبعت» :هلوق « لقعلا ةهج نم يعفاشلا ليلد اذه

 عرشلا دروم ىلع رصتقيف ةساجنلا ةباصإ عضوم لسغ بوجو يضتقي امنإ لقعلا ذإ لقعي ىنعم

 لك لسغ بوجو يضتقي سايقلا نأ يدبعت رمأ هانعم نوكي نأ زوجيو « داتعملا جرخملا وهو
 نود هتساجن يف فالتخالل ىنملا نم سجنأ طئاغلا نأل ىلوألا قيرطب لب ىنملا يف امك ءاضعألا

 . يدبعت رمأ ةعبرألا ءاضعألا ىلع راصتقالاف طئاغلا

 نم «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأ اذه :ش (لئاس مد لك نم ءوضولا : مالسلا هيلع هلوق انلو) :م

 نم عمسي مل زيزعلا دبع نب ورمع : ينطقرادلا لاقو « يرادلا ميت نع زيزعلا دبع نب رمع ثيدح
 نال وهجم امهالکو دمحم نب دیزی نع دلاخ نب دیزی هدنسم يفو هآرو «ميمت

 نب ديزل اذه ىزعيو « انلوصأ يف فرع امل ةجح اندنع ليسارملاو لسرم اذه ثيدحلا :تلق

 نع ةبعش نع انثدح ةيقب نع جرف نب دمحأ ةمجرت يف ؟لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ هوحن تباث
 نافع نب نامثع نب نابأ نب نمحرلا دبع نع باطخل ا نب رمع نع مصاع نع ناميلس نب دمحم

 اذه : يدع نبا لاق « «لئاس مد لك نم ءوضولا» ةَ هللا لوسر لاق :لاق « تباث نب دیز نع

 سانلا نإف بتكي هنكلو هثيدحب جتحي ال نمع وهو « اذهل دمحأ ثيدح نم الإ هفرعن ال ثيدحل ا
 . ؟هیدح اولمتحا دق هفعض عم

 لالدتسالا هجو « قدصلا اندنع هلمحمو « هنع انبتك «للعلا» باتك يف : متاح يبأ نبا لاقو

 فالخ الو ٤" ةاش لبإلا نم سمخ يف » : هلوق يف امك هوجولا هنم مهفي بيكر تلا اذه لشم نأ هب
 يف دكآ هنوكل ربخلا ظفلب ربع امنإو « ندبلا نم لئاس مد لك نم ًأضوت هانعم ناكف « ةيضرفلا يف

 ناك اذإ رمألا نإف اًبِجاو هنوك ةيآ وهو «كلذ نع ربخأف هرمأ لشتماف رمأ هنأك بوجولا ىلع ةلالدلا

 نم هذخأو لمكألا هلاق اذك «بلطلل اديكأت ربخلا ظفلب هبولطم نع ربعي همالك يف بذكي ال نمم

 نم عمسي مل زيزعلا دبع نب رمع : بقعو « يرادلا ميت ثيدح نم )١/ ٠١١( ينطقرادلا هجرحخأ : فيعض (#)
 . ھا نالوهجم نادیزیلاو «هار الو ميمت

 وه : لاقو ‹ جرفلا نب دمحأ ةمجرت )١/ ۱۹١( «لماكلا» يف يدع نبا هج رخأ تباث نب ديز نع بابلا يفو : تلق

 . بتکی هنکلو « هثیدحب جتحی ال نم
 )١( «ىنطقرادلا ننس » : فيعض )١/ ٠١١( « ةيارلا بصن رظناو )١/ ۹٤( .

 . ها  هثيدح اولمتحا دق هفعض عم سانلا نإف » : عوبطملا يف سيلو ء(١۱۹ /۱) يدع نبال ؛لماكلا» ()
 . ةاكزلا باتک يف هجيرخت يتأي : حيحص (۱)
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 مل ام هتالص ىلع نبيلو اضوتيلو فرصنيلف هتالص يف فعر وأ ءاق نم :مالسلا هيلع هلوقو

 لکت

 وهو رورجملاو راجلا هاضتقاام هربخو ًأدتبم اذه :تلق نإف : لاق هنإف يقانغسلا مالك لصاح

 ؟بجاولا نييعت يف هجولا امف بجاو وأ « ةنس وأ « بحتسم

 هنأ: يناثلا هجولا . بوجولا ىلع ةلالدلا يف دكآ رابخإ اذه نأ:امهدحأ : ناهجو هيف :تلق

 . صنلا ةلالدب هب اًقحلم ناكف طئاغلاك اًقلطم سجن لئاسلا مدلاو ناليسلاب مدلا فصو

 ا و ر ی ر :تلق نإف

 مالسلا هيلع يبنلا نأب يقانغسلا باجأ :تلق . “'ممللا يفني هدعبو رقفلا يفني ماعطلا لبق ءوضولا
 باجأو « ةالصلل كءوضو ًأضوتت الأ » : هلوق يف لئاس باوج ةلكاشملا قيرط ىلع كلذ جرخأ
 . ليلد الب عراشلا مالك يف ةيعرشلا ةقيقحلا كرتت الو يعرش زاجم كلذ نأب لمكألا

 «لامكلا مامتإل حلاص لحم هنأل بجاو لئاس مد لك نم ءوضولا : ةعيرشلا جات لاقو
 ناليس نودب تباث اهضعبو «ةهاركلاو ةمرحلا وحن اهضعب تباث ريغ ماكحألا نم هريغو هيلإ راصيف

 نم عرفتيامهدحأ نأ نايبل وأ ةيضعبلاو ةيئزجلل «نم» ةملك نأل «ةحابإلاو بدنلا وهو مدلا
 نوكي نأ ةلاحتسال انهه ةدارم ريغ ةقيقحلا هذهو «ةلخنلا نم ةرمثلا لاقيامك هضعبو رخآلا

 عرفتم ا ذإ «ةقيقحلا مزاول نم اهنأل ةيببسلا ىلع لمحيف هضعب وأ لئاسلا مدلا نم اعرفتم ءوضولا
 « لئاس مد لک ببسب بجي «باوصلاب ملعأ هللاو « ثيدحلا ريدقت ريصيف اببس نوكي نأ هل دبال
 يقانغسلا امهركذ نيذلا نيهجولا نم هجوأو قدأ اذهو ءوضولا بجيف لئاسلا مدلا دجو دقو

 . لمأت امهيف « ةياردلا »بحاص لاق كلذلف

 مل ام هتالص ىلع نبيلو ًاضوتيلو فرصنيلف هتالص يف فعر و ءاق نم : مالسلا هيلع هلوقو) م

 هركذ ةي يبنلا نع - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ةكيلم يبأ نبا هاور : لمكألا لاق :ش ( ملكتي

 يناكوشلل «ةعومجلا دئاوفلا»و )٠٤١( «تاعوضوملا ةركذتو» « ٤٦7( /۲) افخلا فشك» عجار : تبشيال ()

 . (۲۳ )٥/ دئاوزلا عمجم» رظناو ۰ )٤/ ٦ ١ مكاحلا هاور ثيدحلاو . )٠٠١(

 ينطقرادلاو ]۲٠۲[ ٠ ةجام نبا هجرخأ - الار ةشئاع نينمؤملا مأ ثيدح نم يور : ادج فيعض (#)
 يف يقهيبلاو « -٠١( ۲۹۱ /۱) شايع نب ليعامسإ ةمجرت «لماكلا » يف يدع نباو 1 ٠١-٠١١(.

 . ۱٤١( /۱) (یربکلا»

 . نييماشلا ريغ نع شايع نب ليعامسإ ةياور هتلعو «لاسرإلاب يدع نباو ينطقرادلاو يزارلا ةعرز وبأ هلعأ : تلق
 « ميكح نب هللا دبع يرهادلا ركب يبأب هلعأو )١/ ٠١١( ينطقرادلا هجرخأ ٠ يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم يورو

 . ثيدحلا كورتم : لاقو

 مکاحلاو نابح نباو ۰ [۱۸۲] دواد وب أ هاور ام اهنم ىوقأ مدلا جورخب ضقنلا مدع يف موصخل ا ثيداحأ يدنعو

 =نأ هللا دبع نب رباج نع ركذيو : لاقف «ءوضولا باتك » يف يراخبلا هقلعو « «امهيحيحص » يف )١/ ٠٤١)

۳ 
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 يف ةجام نبا هاور لب ‹« امهنم زجعاذهو : يزارتألا لاق اذلو «« يواحطلا حرش »يف يزارلا

 : تلاق هظفلو ةشئاع نع ةكيلم يبأ نبا نع جيرج نبا نع شايع نب ليعامسإ ثيدح نم «هننس»

 . ‹ كلذ يف وهو هتالص ىلع نبي مث فرصنيلف سلق وأ فاعر وأ ءيق هباصأ نم »: وب هللا لوسر لاق

 ىلع نبی مث فرصنیلف سلق وأ هتالص يف مکدحأ ءا اذ : هظفلو « هننس» يف ينطقرادلا هاورو

 : لاق يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم اًسضيأ ىنطقرادلا یورو . “'« ملكتي مل ام هتالص نم یضم ام
 ءيجيل مث أضوتيلف فرصنيلف ثدحأ وأ ةالصلا يف وهو فعر وأ مكدحأ ءاق اذإ» : هَ هللا لوسر لاق

 . "۲ یضمام ىلع نییلف
 جيرج نبا باحصأ : ينطقرادلا لاقف « ةشئاع ثيدح امأ : نيثيدحلا يف اونعط دق :تلق نإف

 ةرمو « اذكه ةرم شايع نبا هاور : يدع نبا لاقو « ًالسرم ةي يبنلا نع جيرج نبا نع هنووري

 نع رازبلا ثيدح نم يقهيبلا هجرخأو . ظوفحم ريغ امهالكو ةشئاع نع هيبأ نع جيرج نبا نع

 امآو . ءوضولا ىلع ال مدلا لسغ ليبس ىلع لمحتف تحص نإو ةَ يبنلا نع هيبأ نع جيرج نبا
 هنإ :دمحأ نع يزوجلا نبا لاق هدنس يف يذلا يرهادلا ركب يبأب لولعم وهف ديعس يبأ ثيدح

 . ثيدحلا عضي : نابح نبا لاقو «ءيشب سيل

 نايفس نبا بوقعي لاقو «هريغو نيعم نبا هقثو شايع نب ليعامسإ نأ : لوألا نع باوجلاو
 نيدانسإب ةقثلا هاور اذإ ثيدحلا رضي امو « هنم ظفحأ تيأر ام : نوراه نب ديزي لاقو «لدع ةقث

 هذهو ديشر نب دوادو عفان نبا عيبرلا اعيمج نيدانسإلاب هاور نمو « ةدحاو ةلاح يف دنسمو لسرم

 قفاو اذإ امأف ء هيلإ مهولا قرطتي ابر سانلا هفقو ام عفر ول هنإف شايع نبا ىلع ًأطخلا ديفت ةلاقملا

 نئلو «هلوقب ةقثلا نع ةدايزلا تبثتو ظفحتب رعشم وهف دنسم اب مهيلع دازو لسرملا ىلع سانلا
 . هب جتحن نحنف اًقلطم لسرم هنأ انملس

 وأ روكذملا ثيدحلا يف ءاج ام هعفدي ءاضعألا ضعب لسغ ىلع ءوضولا يعفاشلا لمح امأو

 دقو « عامجإلاب ءاضعألا ضعب لسغ هيف يفكي الو يعرشلا ءوضولا بجوي يذملا نإف « يذملا

 يتلا ةالصلا تلطبل طقف مدلا لسغ ىلع ثيدحلا اذه يف ءوضولا اذه لمح ول هنأ هعفد يف لاقي

 . هتالص يف ىضمو دجسو عكرف « مدلا هفزتف مهسب لجر يمرف عاقرلا تاذ ةوزغ يف ناك ةي يبنلا=

 ‹ مدلاب هضقن مدعو ءوضولا ضقن يف سيل ) « ةصالخلا » هباتك يف ةلأسملا يوونلا نيدلا فرش مامإلا ققح دقو

 . ىهتنا ( حيحص ثيدح « ةالصلا يف كحضلاو .ءيقلاو

 . )۱٤۲٩/۱( يقهیبلل «یربکلا»و « ۱٥۳ - ٠٠١( /۱) «ينطقرادلا ننس» عجار : لولعم فیعض (۱)

 : لاقو ۱١١( /۱) ينطقرادلا هاور « ... اضوتیلف عجریلف هتالص يف فعر نم » : ننسلا نم عوبطملا يف هظفل :تلق (۲)

 . ثيدحلا كورتم « ميكح نب هللا دبع يرهادلا ركب وبأ
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 . اهلبقتسي لب هتالص ىلع ينبي نأ هل زاج الو لسغلاب مث فارصنالاب اهيف وه

 ةيلكلاب هانددر نئلو -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحب دمتعا هنإ لوقنف :يناثلا نع باوجل ا امأو

 :هوجو نم روكذملا ثيدحلاب لالدتسالا هجو مث ءًالسرم وأ ادنسم ناك ءاوس فاك ةشئاع ثيدحف

 دعب الإ ءانبلل زاوج الو « زاوجلاو « ةحابإلا رمألا تاجرد ىندأو ءانبلاب رمأ هنأ :لوألا

 رمألا قلطمو ءوضولاب رمأ هنأ :يناثلاو . هاضتقب ضاقتنالا ىلعو ءانبلا ىلع هترابعب لدف ضاقتنالا

 نوكي نأ زاج : تلق نإف ءهب الإ عورشلا دعب حابي ال وهو فارصنالا حابأ هنأ : ثلاثلاو . بوجولل

 : تلق ‹« ثدحللال هبوثو هندب باصأ فاعرك ةيقيقحلا ةساجنلا لسغل اًعقاو فارصنالاب رمألا

 لسغ نأ عم ةالصلل كءوضو أضوتت الأ : هلوق يف لئاسلا باوجل ةلكاشملا قيرطب هيلع جرخأ

 نعو ‹ يذم وأ [ينم] هيف نأ ىرت الأ قافتالاب اهب ءانبلل عنامو «ةالصلل لطبم ةيقيقحلا ةساجنلا
 .« رارسألا» يف اذك فاعرلا وأ ءيقلاب اذكف يعرشلا ءوضولا بجي يذملا

 بسانتل ىضوتلاو فارصنالا اذكف «بجاو ريغ فارصنالا ىلع فوطعملا ءانبلا :تلق نإف

 نارقلا بجوي ال مظنلا يف نارقلا نإف ةدسافلا ةلدألاب لالدتسالا نم اذه :تلق . تافوطعملا ماكحأ

 : ىلاعت هلوق يف امك ةحابإلل يضتقملا رمألا ىلع بوجولل يضتقملا رمألا فطعي دقو « مكحلا يف

 هلوق يفامك بجاو ركشلاو حابم لكألاف ٠١( ةيآلا : ًأابس) (هلاوركشاو مكبر قزر نم اولك#
 ال بوجولل يناثلاف . ٠١١( ةيآلا : ماعنألا) (هداصح موي هقح اوتآو رمثأ اذإ هرمث نم اولك# : ىلاعت

 . نظلا اذه يفنل ءانبلاب رمأف ةالصلل دسفم كلذ نأ ناظ نظ فارصنالاب رمأ الو لوألا

 لاس اذإ فعر : لاقي ‹ حيحصلا وه نيعلا حتف : يدعسلا لاقو «نيعلا مضب فعر : هلوقو

 ء هنود وأ مفلا ءلم فوجلا ن٠ جرخي ام وهو نوكسلاب : ليقو « كيرحتلاب سلق وأ «هفاعر
 يضر ةشئاع ثيدح : بابلا اذه ي رخأ ثيداحأ انل نأ ملعاو « ءيق وهف داع نإف ءيقب سيلو

 ينإ هللا لوسر اي :تلاقف ةَ هللا لوسر ىلإ شيبح يبأ تنب ةمطاف تءاج : تلاق - اهنع هللا

 يعدف تلبقأ اذإف ةضيحلاب تسيلو « قرع كلذ امنإ ال» :لاق « ةالصلا عدأفأ رهطأ الف ضاحتسأ

 دمحأ هج رخأف '«تقولا كلذ ءيجي ىتح ةالص لكل يئضوتو مدلا كنع يلسغاف تربدأ اذإو ةالصلا

 بوجو ىلع لیلد هيف اذهو "يصحلا ىلع مدلا رطق نإو « ةالص لك دنع يئضوتو » ‹ ةجام نباو
 . «قرع» : هلوقب ةلعلا ىلع هبنو «مدلا نم ءوضولا

 . .« هحيحص يف يراخبلا هج رخأ ثيدحب انباحصأل «قيقحتلا» يف يزوجلا نبا جتحا : يعليزلا ظفاحلا لاق ()

 . (41/1) «ةيارلا بصن ». هركذف
 ٩)۱۰۸( يذمرتلا ننس « ينابلألا هححص : حيحص (۲)
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 ‹ يذمرتلا هححص دق :تلق . ةورع لوق نم « ةالص لكل يئضوتو » : هلوق :اولاق :تلق نإف

 : هلوق نم ةمدقتملا رماوألا ىلع ؤضوتلاب رمألا فطع هنأل ء«هسفن ليبق نم اذه لاقي نأ نكي الو
 لك ٠ ايش يئضوت » : لاق املف « ةالص لكل يئضوتو « مدلا كنع يلسغاف تربدأ اذإو « ةالصلا يعدف»

 . ىلوأ ناك دانسإلا تبثأ نم نألو « مالسلا هيلع هرم نم هلبق ام

 دعب الإ لسغلا ركذي مل هنأل هرهاظ يف لكشم يلص مث « «مدلا كنع يلسغاف» :تلق نإف

 . لسغلا نم ضيحلا ءاضقنا

 ىلع «ضاحتسأ» هلوق « يلستغاف » : اهيف لاق . ةحيحص ىرخأ ةياور يف روكذم اذه :تلق

 «تربدأ اذإو» :هلوق « قرع مد يأ «قرع» : هلوق لاؤس ٠ ةالصلا عدأفأ » : هلوق « لوعفملا ءانب

 نامزلاب اندنع رهطلا يف هلوصحو هعاطقنا ضيحلا رابدإ ةمالعو ضيحلا عاطقنا رابدإلا نم دارملا

 وهو لقألاب تذخآ نظ اهل نكي مل نإو ترحت اهتداع تلظأ اذإف امهنيب لصفلا وهو ةداعلاو

 ءرمحألا نم ىوقأ دوسألاف لصفلا وه ناولألا فالتخا هباحصأو يعفاشلادنعو «نيقيلا

 العج اذإ ءردكألا نم ىوقأ رفصألاو « رفصألا نم ىوقأ رقشألاو «رقشألا نم ىوقأ رمحألاو

 . فعضلا مايأ يف ةضاحتسم ةوقلا مايأ يف اًضئاح نوكتف اًضيح

 يف هتيقلف أضوتف ءاق مالسلا هيلع يبنلا نأ ءادردلا يبأ نع ةحلط يبأ نب دعس ثيدحو

 : لاقو ېذمرتلاو دمحأ هاور «هءوضو تببص انآ قدص : لاقف « كلذ هل تركذف هدجسم

 . بابلا اذه يف ءيش حصأ ملعملا نيسح ثيدح

 يف سيل » : لاق هنأ ايب يبنلا نأ - نع هللا يضر- ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس ثيدحو

 - ناملس ثيدحو . ينطقرادلا هاور '"«ًالئاس امد نوكي نأ الإ ءوضو مدلا نم نيترطقلا الو ةرطقلا

 يفكي »ثدحأ ال «ثيدحلا مد ءيقلا نم لاس دقو ةي هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر

 . هنع تكسو « «هدنسم »يف رازبلا هاور «ءوضولا

 بصن ٠ .هل (ىرغصلا ننسلا» يف سيلو يئاسنلل يعليزلا هازعو « ٠)۲٠۸٠١( دواد يبأ ننس» : حيحص (1)

 . )۲٤۹/۱( مکاحلا هاورو (۹۷ /۱)ةيارلا

 نع يبأ ينثدح ةيطع نب لضفلا نب دمحم نع هاورف «ريصن نب جاجح هفلاخو» : ينطقرادلا لاق : لولعم (۲)

 دمحمو ريصن نب جاجحو : لاق ءاوس هوحن - بيسملا نبا ركذ نود - اعوفرم ةريره يبأ نع نارهم نب نوميم
 )٠١١/١(. «ةيارلا بصن» عجار «)١/ ٠١١(« ننسلا» . « نافيعض ةيطع نب لضفلا نبا

 يمشيهلا هازعو . هقيرط نم )٠١١/١( ينطقرادلا هاور ‹ يشرقلا يطساولا دلاخ نب ورمع هتفآ : عوضوم (۳)

 بصنا»و ١)١/ ۲٤١١( عمجملا هعجار . ملعأ هللاف «روكذملا ورمعب هلعأو !!ريبكلا يف يناربطلل

 . ٩۹۸( /١)٣ةيارلا
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 ىلع راصتقالاو لوقعم وهو لصألا يف ردقلا اذهو ةراهطلا لاوز يف رثؤم ةساجنلا جورخ نالو

 لوألا يدعت ةرورض ىدعتي هنكل لوقعم ريغ ةعبرألا ءاضعألا

 )ت الص ىلع ینب مث اضوت هتالص يف فعر اذإ ی هللا لوسر ناک : لاق سابع نبا ثیدحو
 . ةباحصلا ربكأ هنأ :لوألا : ةعبرأ هوجول انعم حيجرتلاو «حاير نب رمعب هلعآو ينطقرادلا هاور

 ‹«حصأو رثكأ انرابخأ نأ :ثلاثلا «لوبقلاب ىلوأ تبثملاو < ةيفان مهرابخأو ةتبثم انرابخأ :يناثلا

 .ةدابعلا باب يف نيدلا يف طوحأ هيلإ انرص ام :عبارلا . حيحص ربخ مهل سيلو

 : لاق ثيح يعفاشلا لوقل باوج اذه :ش (ةراهطلا لاوز يف رثؤم ةساجنلا جورخ نالو) :م

 ريغ نم جرخي امل ةساجنلا ةفصل تابثإ هيفو « لوقعمب سيل يدبعت ةباصإلا عضوم ريغ لسغ
 يف تدجو اذإ ةساجنلا نأل رهاظ ةراهطلا لاوز يف رثؤي : هلوق ىنعمو « سايقلا قيرطب نيليبسلا
 لاقو < ةافانم امهنيب نأل هيف ةراهطلا دجوت هنع تلاز اذإو « لحملا كلذ نع ةراهطلا ىفنت لحم

 لامك عنو دوبعملا ىلإ برقتلاب لالخإلا بجوي ناكمب صتحا اذإ ىنعم ةساجنلا : ةعيرشلا جات
 ماتو « دوبعملا ىلإ هب برقتلا لامك بجوي لحمب تصتخا اذإ ينعي ةراهطلاو ‹ ةدابعلا يف ميظعتلا

 دضلا ءافتنا نيدضلا دحأ ققحتب تارورضلا نمو ةراهطلا دض ةساجنلاو « ةدابعلا يف ميظعتلا

 .رخالا

 جراخلا :ش ( وهو لصألا يف) :م ةراهطلا لاوز يف رثؤت ةساجنلا نوك يأ :ش (ردقلا اذهو) :م

 :م نيليبسلا ريغ نم جراخلا وهو «هريغ هيلع ساقيف لقعلا هكردي ينعي :ش (لوقعم) :م نيليبسلا نم
 ىدعتي هنكل) :م ةباصإلا عضوم ريغ لسغ هنأل :ش (لوقعم ريغ ةعبرألا ءاضعألا ىلع راصتقالاو)

 صوصنملا يدعت ةرورض ىدعتي ةعبرألا ءاضعألا ىلع راصتقالا نكل يأ :ش ( لوألا يدعت ةرورض
 لاوز وهو «لوألا نمض يف ىدعتي ىتح اًمكح عازنلا ةروص ىلإ لوقعم ريغ ناك نإو هيلع
 . ةساجنلا جورخب ةراهطلا

 انهه نأ ةرورض سايقلل فلاخللا مكحلا ىدعتنال نحن : لوقن نأ مالكلااذه قيقحتو

 : نیمکح

 سايقلل قفاوم هنأ هريغو ةضمضملا نمو ةالصلل عنملا وهو « ةساجنلا ماكحأ توبث :امهدحأ

 رخآلاو «رهاط ندبب ةدابعلا لثم نوكي ال سجن ندبب هللا ةدابعل مايقلا نأل دوبعملا ميظعت لحم هنأل

 ىدعت اذإف ليبسلا ينعأ ٤ لصألا يف سايقلا فلاخم مكح وهو ةعيرألا ءاضعألا ىلع راصتقالا

 انرمأ انأل هتيدعت نم دبال سايقلا قفاو ال مكحلا لصأو ةفصب عرفلا ىلإ ىدعت سايقلل قفاوملا

 «لماكلا» يف يدع نباو( )١/ ٠١١ ينطقرادلا هاور «لیطاوب بحاص ‹ حاير نب رمع هب درفت :عوضوم (۱)
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 ريهطتلا مكح هقحلي عضوم ىلإ ناليسلاب ققحتي امنإ جورخلا نأ ريغ

 يدعت لثم سايقلا ذإ «سايقلا عضو فالخ هنأل هدحو ىدعت هنأ ليبس ال يدع اذإف سايقلاب

 هتيدعت زوجي ال ةفصب اًفوصوم لصألا يف مكحلا ناك اذإو عرفلا ىلإ لصألا يف تباثلا مكحلا

 هريغ نمض يف تبث اذإ ءيشلا نأل اذهو «سايقلل ةفلاخم تناك نإو هتفصب ىدعتي نأ نيعتف هنودب

 مزلت اهنإف نهرلا نمض يف ةتباثلا ةلاكولاك نمضتلا مكح هل ىطعي اغإو « هسفن مكح هل ىطعي ال

 «هنكل »هلوق ينعي : يزارتألا لاقو «رفسلا يف ناطلسلا ةماقإ ةينب يزاغملا يف اًميقم ريصي يدنجلاو

 يدعت ةرورض هيف تبثيو ةباصإلا عضوم ريغ ىلإ همكح ىدعتي نيليبسلا ريغ نم جراخلا نكل يأ
 جراخلا لوألا نم دارملاو «مكحلا لومش مزلتست ةلعلا لومش نأل نيليبسلا نم جراخلا وهو لوألا

 . ًارخآ روكذم نيليبسلا نم جراخلا ريغو ًالوأ روكذم هنآل نيليبسلا نم

 فنصملا مالك نم هذه ملعن مل انإف سايقلا طورش امو < عرفلا امو « لصألا ام :تلق نإف

 . طق

 وه لوألا روكذملاف «رخآلا يف هتلع لث نيروكذملا دحأ مكح لثم ةنابإ سايقلا ًالوأ :لوقن

 ةداهشك رخآ مكحباًصوصخم لصألا نوكي ال نأ هطرشو «عرفلا وه يناثلاو لصألا

 نإو ءاّيسان لكألا عم مايصلا ءاقبك سايقلا نع هب ًالودعم نوكي ال نأو - هنع هللا يضر-ةيزخ

 نم جراخلا وه انهه لصألاو هيف صن الو هريظن وه عرف ىلإ هنيعب صنلاب تباشلا عرشلا ىدعت
 جراخلا نأ اوطبنتسا انؤاملعو ‹نيليبسلا ريغ نم جراخلا وه عرفلاو «لوبلاو طئاغلا ينعأ نيليبسلا

 مكنم دحأ ءاج وأ # : ىلاعت هلوق نم ناسنإلا ندب نم اج راح اًسجن هنوكل اًثدح ناك نيليبسلا نم

 مكحلا نيع يف هرثأ روهظل فصولا كلذب لولعم هنأ عم صن وهو ٤۳( ةيآلا : ءاسنلا) (طئاغلا نم

 نم جراخلا يف كلذ لثم اودجوو ‹«سافنلاو ضيحلا مد جورخب ةراهطلا ضاقتنا وهو «هب للعملا

 ةعبرألا ءاضعألا ىلع راصتقالا وهو يناثلا مكحلا ىدعتو «هيلإ لوألا مكحلا ىدعتف نيليبسلا ريغ

 . سايقلا دسفي كلذو ليلعتلاب صنلا مكح ريغت هيلإ دعتي مل ول هنأل لوألا يدعت ةرورض اًضيأ

 لاكشإ باوج اذه :ش (ريهطتلا مكح هقحلي عضوم ىلإ ناليسلاب ققحتي امنإ جورخلا نأ ريغ) :م
 يف مث فرعامك لصألا يف مكحلا قفو ىلع نوكي نأو دبال عرفلا يف مكحلا نإ : لاقي نأ وهو

 ضقن يف رثؤملا نأ باوجلا ريدقتو « عرفلا يف كلذ يوتسي الو ريثكلاو ليلقلا يوتسي لصألا
 عضوم ىلإ ناليسلا دجو اذإ ققحتي انإ جورخلاو « رهاظلا ىلإ نطابلا نم جورخملا وه اغنإ ةراهطلا
 تعطقنا اذإف ةلئاسلا ءامدلاو تابوطرلاو ةساجنلا عضوم هلك ندبلا يف ريهطتلا مكح هقحلي

 لسي ملو ليلحإلا ىلع رهظ اذإ لوبلا فالخب ةجراخ ال ةيدام تابوطرلاو ءامدلا تناك ةرشبلا

 دارملاو «ليلحإلا ال ةناثملا يه ةساجنلا كلت عضوم نأل رهاظلا ىلإ نطابلا نم جراخلا دجو هنأل
 .ردحنيو حرجلا سأر ىلع ءيشلا ولعي نأ ناليسلا نم
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 فالخب ةجراخ ال ةيداب نوكتف اهلحم يف ةساجنلا رهظت ةرشقلا لاوزب نأل ءيقلا يف مفلا ءلمبو

 جورخلاو لاقتنالا ىلع روهظلاب لدتسيف ةساجنلا عضومب سيل عضوملا كلذ نآل ؛ نيليبسلا

 ءاق اذإ ينعي ءيقلا يف مفلا ءلمب ققحتي جورخلا نأ ريغو يأ :ش ( ءيقلا يف مفلا ءلمبو) :م

 ‹ لخادلا هبش ناهبش هل مفلا نأ رابتعاب كلذ طرتشا انإو هءوضو ضقتني ال مفلا ءلم نكي ملو

 . مفلا يهبشب المع جراخ ريغ ليلقلاو « اًجراخ ريثكلا ربتعاف جراخلا هبشو

 جرخي ءيقلاو «هسفن ةوقب جراخ ثدحلا نأل اًئدح ءيقلا نوكي ال نأ سايقلا ناك :تلق نإف

 مدلاك اهبذجي بذاج وأ اهعفدي عفادب الإ قوف ىلإ ليست ال نأ ةميلسلا عبط نم نإف هريغ ةوقب

 ۰ . ةقرخب هحسمف حرحلا سأر ىلع رهاظلا

 نوكي ليلقلا نم هنأل سايقلا لصأ ىلع اًنوذأم يقبف مفلا ءلم دنع راثآلاب سايقلا كرت :تلق

 اهلحم يف ةساجنلا رهظت ةرشقلا لاوزب نأل) :م اوفع لعجف عكر اذإ هقلح ىلإ ولعي هتدعم التما نإف
 ىلإ نطابلا نم لاقتنالا وه جورخلا ةقيقح نأل :ش ( ةجراخ ال) :م ةرهاظ يأ :ش (ةيداب نوكتف

 ىلإ زواجتلا طرتشاف هريهطت ناكمإ مدعل ةساجنلا مكح ذخأي ال هلحم يف مادام سجنلاو رهاظلا

 رهطلا عضوم نأل يأ :ش ( ةساجنلا عضومب سيل عضوملا كلذ نأل نيليبسلا فالخب) :م رخآ عضوم

 هلحم نع لقتنا دق هنأ ملعي روهظلابف ةناشملا ةساجنلا عضومو « ليلحإلا وهو ةساجنلا لحم سيل

 ريغ فالخب :ش (جورخلاو لاقتنالا ىلع روهظلاب لدتسيو) :م هلوق ىنعم وهو رخآ لحم ىلإ

 ةراهطلا ضقتتي الف اًمدو ةبوطر دلج لك تحت نأل جورغلاو روهظلاو ربجم ملعي مل هنإف نيليبسلا
 . جورخلا ققحي وه يذلا ناليسلا دجوي ملام

 ول دمحم نعو مرولا زواجي ملام ضقني ال هوحن وأ حيق هب رهظف حرجا سأر مروت - عورف

 . ضقن حرجلا سأر نم ربكأ راص

 نسحلا لاقو «ضقن نذألا خامص ىلإ وأ فنألا نم نال ام ىلإ مدلا لزن ول و لوألا حيحصلاو

 ةماخنلاو «طاخلملاو «عمدلاو «قرعلاو «قيرلا ةلزنمب رهاط ديدصلاو حيقلاو ءاملا :دايز نبا

 هنول ناكف هجضن متي مل قيقر مد هنأل مدلا ةلزنب كلذ نأ حيحصلاو «ءوضولا ضقني الف قصبلاو

 يذقلاو« ةرشبلاو « ةطفسلاو < حرجلا ءامو «ديدصلاو ‹حيقلاو «مدلا : «ىبتجملا» يفو ءاملا نول

 بجي ءاملا اهنم لاسو هنيع تدمر نم نأ ىلع لدی اذهو ‹حصألا ىلع ءاوس هلك نذألاو نيعلا يف

 . نوفحجلا يف حرج نم نوكي نأ لامتحال ةالص لك تقول هب رمؤيو نولفاغ اهنع سانلاو ءوضولا

 ةكح وأ يردج وأ برج هب نمل ةعسوت هيفو : يناولحلا لاق . ضقني ال ةطفنلا ءام نأ نسحلا نعو

 رکذو ‹حصألا ىلع ثيدح ةبقنلا نم رثكأ نيكسلا عطق وأ ةربإلا زرغ نم ذحأ اذإ مدلاو « هديب

 ... يرشخمزلا ذخأ هبو ضقتني ال هنأ فسوي يبأ نعو ضقتني هنأ دمحم نع هيف نسحل ا

۲4 



E EDP EP NOOR EC CEE CE E 

 بابذلا صم ولامك ضقنيال اريغص ناك نإ التماف اوضع ةدارقلا صم «طيحملا »يفو
 رهظ ولو ضقن رفصأ ءام همف نم لاس ولو «ةقلعلا تصم ول امك ضقني اريبك ناك نإو ضوعبلاو
 «طيحملا» يفو ناليسلاب الإ ضقني ال الإو ضقن ءاش ىتم هكاسمإ ىلع ردقي ناك نإ بوبجملا لوب

 نم هنأل هتالص ىلع ىضم وه ام ملعي مل نِإو ءءوضو داعأ هركذ نم ًالئاس ًاللب یأرف اضوت
 ةأرما وأ لجر ىشنخلا نأ نيبت اذإ ةريخذلا» يفو هيلع هليلحتل ءاملاب هجرف حضنيو ناطيشلا سواسو
 . لسي ملام هنم جراخلا ضقني ال ةحرقلا ةلزنمب هنم رخأ جرفلاف

 رايتخا وهو بجاو ريغ هنأ ىلإ ةراشإ وهو ءوضولا ديعي نأ بحأ لاق باتكلا يفو : لاق
 اًناسحتسا ضقني قيرلل يواسملا مدلاو « هباجيإ ىلع خياشملا رثكأو يناديملا ميهاربا نب دمحم
 هنذأ نم جرخ ضقتني ال رفصأ ناك نإو ضقن رمحأ قيرلا نول ناك ولو ضقانلا فالخب بلاغلاك
 ىتفأ اذكه حرجا ليلد هنأل ضقني عجولا عمو ضقستني ال عجولا نودب ديدص وأ حيق
 فالح اًناسحتسا امهدنع هءوضو ضقتنا اهل هركذ دتشاف لئاح ريغ نم هتأرما رشاب . يناولحلا
 نسحلا ةياور يف طرتشاو جرفلاب جرفلا ةسام ةياورلارهاظ يف طرتشي ملو ءيش جورخب الإ دمحم
 رهظألا يف رهاط ريهطتلا مكح هقحلي عضوم ىلإ زواجتي مل اذإ حرجلا نم لئاسلا مدلا رهظألا وهو
 مد الخ هريغو ءيقلا نم ءوضولا ضقني الام لك اذكو « يخركلا ذخأ هبو فسوي يبأ لوق وهو
 وبأو « مساقلاوبأو رصن وبأو «ةملس نب دمحمو « يسنالقلا هللا دبع وبأ يتفي ناك هبو ةضاحتسالا

 ىلعو «رفعج وبأو « فاكسإلا ركب وبأ يتفي ناك هبو سجن هنأ نسحلا نب دمحم نعو .ثيللا
 دعب ةرم مهبايث بيصي حورقلا باحصأل نوكي امك ةالصلا زاوج عني ال هنم بوثلا ًالتما ول لوألا
 -رمع نبا نع انباحصأ ضعب كلذ ىور «رثك نإو عني الو رذعلا ناكل زواجت ريغ نم ةرم
 مث هليلحإ يف اتهد رطقأ «عيبانيلا» يفو «ىوتفلا هيلعو فسوي يبأ نع يكحو -هنع هللا يضر
 ال اهجرخأ مث هربد يف ةنقحلا لخدأ . دمحمو فسوي يبأل اًفالخ ةفينح يبأ دنع ضقني ال هنم لاس
 هجرخأ مث هربد يف هبيغ ءيش لکو « ةساجنلا نم اهعم ءيش جورخ نم ولخي ال هنأ عم هيلع ءوضو
 ممع موصلا دسفي الو ضقني ال جراخ هفرطو هضعب لخد نإو موصلا دسفأو ضقن هسفنب جرخ وأ
 ملاذإ حيحصلاو ناتياور «ناخيضاق» يفو ةلب هيلع نكي ملاذإ امأ ركذلا ريغ هدارمو دسفي ملو

 ضقني الو هموص دسفي ال ىتح هجو لك نم لخادب سيل هنإف ةحئارلاو ةلبلا ربتعت هيف بخت
 لبقو لجرلا ركذ نم جراخلا حيرلاو . ضقني ةفلقلا ىلإو ركذلا ةبصق ىلإ لوبلا لوزنب ءوضولا

 .ءوضولا ضقني ال ةأرملا

 كلسم راص يتلا يهو ةاضفم نوكي نأ الإ انباحصأ نع يخركلا هاكح اذكه « طيحملا »يف
 ال هنآ ملعی نأ الإ اهؤطو لحي الو دحاو اهنم ءطولاو طئاغلا كلسم راص يتلاو اهنطوو اهلوب
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 اجراخ ربتعاف ارهاظ جرخب هنال فلکتب الإ هطبض نکی ال لاحب نوکی نأ مفلا ءلمو

 يفو ءاهلبق نم ال اهربد نم تجرح اهنأ لامتحال ءوضولا اهل بحتسي ذئنيحف اهلبق زواجي

 نم حيرلا نأ يخركلا نعو اهربد ىلع اًسايق اهلبق نم ثدح هنأ دمحم نع «ةريخذلا»و «ديفملا»

 . جالتخا وه اغنإو ضقني ال ركذلا

 يفو « الف الإو بجي ةنتنم حيرلا تناك نإ ليقو ‹ ةاضفملا يف بجي : ريبكلا صفح وبأ لاقو

 ال ركذلا يفو بجوي «يرودقلا »يفو لاوقألا هذه ىلع ةأرملا لبق نم ةجراخلا ةدودلاو «ةريخذلا»

 وأ ةنطقب هليلحإ ىشح « ضقنت ال ءنذألا وأ «فنألا وأ « مفلا نم ةدودلا تجرح نإو «ضقتتي

 نإ اهلخاد لتباف ةنطقب ةأرملا تشح نإو ءالف الإو ضقن اهجراخ ىلإ للبلا ىدعت نإ ةحارحجلا طبر

 يف اهعبصأ تلخدأ نإو ءاهيلع ءوضو الف جرفلا لخاد تناك نإو ضقن نيرفشلا ىلع تناك

 وأ« طوعسلاب غامدلا ىلإ عئالا لصو ولو ةلب نع ولخت ال اهنأل اهؤوضو ضقتنااهجرف
 . رهاط ناكم نم جرخ هنأل ضقني ال جرخ مث راطقألا وأ ,زوجولا

 سآر نم رشكأ مدلا رهظو هدي يف ةربإزرغ ولو« ضقن مفلا نم جرخ نإ فسوي يبأ نعو

 ىواتف» يف اذكو ًالئاس داريو ضقنلاب لوقلا ىلإ ليي هللا دبع نب دمحم ناكو «ضقتني مل ةربإلا

 ضقني ءيش اهنم جرخي ال اهرصعي مل ولو ريثك ءيش اهنم جرخف ةحرقلا ترصع اذإو «يفسنلا

 لخدف ديدصلاو مدلا نم ءيش هيف سيل حرج اًضيأ هيفو ««لزاونلا عومجم» يف اذك هءوضو
 لكأ نم نأ نيدلا ءالع مامإلا ركذو ضقني ال ءاملا هنم لاسو حرجلا ءاملا لخدف ضوحلا وأ مامحلا

 كلذ ىلع هفك فرط وأ هعبصإ عضي نأ يغبني هنانسأ لوصأ نم هيف مدلا رثأ ىأرو ةهكاف وأ ارب

 .الف الإو هءوضو ضقتنا مدلا رثأ هيف دجو نإف عضوملا

 نب نسحلا ةياور نع فيرعتلا اذه :ش ( فلكتب الإ هطبض نكمي ال لاحب نوكي نأ مفلا ءلمو) :م

 نأ : ليقو فصن ىلع ديزي نأ : ليقو « مالكلا نم هعني نآ مفلا ءلم دح ليقو- هللا همحر- دايز

 يأر ىلإ ضوفم وه لب ررقم دح هيف سيل ليقو « مفلا زواج ام : ليقو« مفلا ةيطغت نع زجعي
 يبأ بهذم هبشأ اذهو ضقني ال هري مل نإو هتراهط تضقتتنا مفلا ءلم هاري ناك نإ هب ىلتبملا

 يناولحلا ةمئألا سمش رايتخا وهو رهاظ ريدقت عرشلا نم هيف دري مل اميف- هنع هللا يضر -ةفينح

 ءلمو :هلوقل ليلدب سيلو« ءيقلا نم مفلا ءلمبو» هلوقل ليلد اذهو مفلا ءلم هنأل يأ :ش (هنال) :م

 . ها لاحب نوكي نمل مفلا

 هنأل :ش (ًارهاظ جرخي) :م مفلا ءلم فيرعت لبق ام هنأل اهيلع لدتسي ال برعتلا لاقي ال ىتح

 عبت هنإف لق اذإ ام فالخب كلذل اعبت نوكي الف :ش (اًجراخ ربتعاف) :م ةفلكب الإ هطبض ىلع ردقي ال

 اتطاب هنوك يضتقي امهدحأ :ناليلد هيف ىراجت مفلا نأ انهه مالكلا لصاحو يضتقي الف قيرلل

 اذإو ‹ هموص دسفي ال هحسم مث هيفب ءاملا ذخآ اذإ مئاصلا يف كلذ ريظن اًرهاظ هنوك يضتقي رخآلاو
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 قالطإلو داتعملا جرخم اب رابتعا « ناليسلا طرتشي ال اذكو «ءاوس هريثكو ءيقلا ليلق : رفز لاقو
 مدلا نم نيترطقلاو ةرطقلا يف سيل : مالسلا هيلع هلوق انلو .ثدح سلقلا : مالسلا هيلع هلوق

 ل ا ا د ي ا ا ي <
 . ضقني ال لق اذإو ضقني رثك اذإ ليقف « اهمكح نيليلدلا ىلع دروف « كلذكف هقير علتبا

 يرصبلا نسحلاو يروثلا لاق هبو :ش (ءاوس هريثكو ءيقلا ليلق : - هللا همحر - رفز لاقو) :م

 (؟رابتعا) :مهوحنو مدلاك نيليبسلا ريغ نم جراخلا يف يأ :ش (ناليسلا طرتشي ال اذكو) :م دهاجمو

 سايق اذه :ش (ثدح سلقلا هلوق قالطإلو داتعملا جرخملاب) :م ردقملاب هباصتناو ارابتعا ربتعي يأ :ش
 هيف يوتسي نأ بجو « ليلدلا نم هيلع لد ا اًئدح نيليبسلا ريغ نم جراخلا ناك ام هنأل رهاظ
 . ريثكلاو ليلقلا

 ضعب نع يلع نب ديز نع بعصم نب راوس هاور ثيدحلا اذه اًضيأ لمكألاو يزارتألا لاق
 نمامهنم زجعاذهو « يواحطلا رصتخمل هحرش يف يزارلا ركب وبآ هركذ ةي هللا لوسر نع هئابآ

 : هجوأ ةثالث

 . هيلإ اعجري مل ثيح ٠ هننس» يف ينطقرادلا هجرخأ اذه نأ :لوألا

 كورتم وهو بعصم نب راوس ريغ يلع نب ديز ىلإ دانسإلا ريغ :يناثلاو
 ام سلقلا ينانيغرملا لاقف هيف فلتخاو ريثألا نبا هلاق . اهنوكسب ليقو ماللا حتفب سلقلاو

 مفلا ءلم نم لقأ سلق نإف دمحم لوق هيلع لد سكعلا ىلع ليقو هنود ءيقلاو مفلا ءلم ناك
 «برغملا » يفو يئاسنلا هركذ . ءيقلا نوكي ىتح سلقلا يف ءوضو ال سوواطو دهاجم لوقو

 اذإ سأكلا سلقو . ءيقلا وهف داع نإف ءيقب سيلو هنودوأ مفلا ءلم قلحلا نم جرح ام سلقلا
 . ءالتمالا ةدشل بارشلاب فذق

 جرخي ام ءيقلاو اهبارطضاو سفنلا نايثغ دنع ةدعملا نم جرخي ام سلقلا :هداز رهاوخ لاقو

 . ءيقلا يف تسيل ةدش ةدايز سلقلا يف ناكف « رارقو نوكس دنع اهنم

 هاور :ش (ًالئاس نوكب نأ الإ ءوضو مدلا نم نيترطقلاو ةرطقلا يف سيل يب هلوق انلو) :م

 امهدحأ يف نأل ٠ فيعض امهالك نيقيرط نم -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم ينطقرادلا
 ةلق نع رابع ناترطقلاو ةرطقلاو «نافيعض امهو ريصن نب جاجح ىرخألا يفو لضفلا نب دمحم

 ناك نإف« ًالئاس نوكي نأ الإ» : هلوق كلذ ىلع ليلدلاو ناليسلا دجوي مل هنأل ةرطق هامسو « مدلا
 هل لصح ول عضوم يف عمتجاو مدلا دايدزاب ناليسلا داز نإف « رطقلا لاح ىلع اًقباس ناليسلا
 حصي ال اهتقيقح ىلع ةرطقلا تناك ول كلذك ناك اذإف « ةرطقلا لصحي ناليسلا دايدزا ةيحالص

 نأل ايغملا ىلع ةياغلا دقت زوجي الف « هتياغ هلزنمب ءيشلا ءانثتسا نأل « اهنم ناليسلا ةلاح ءانثتسا
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 مفلا المت ةعسد وأ ةلمج ثادحألا دع نيح هنع هللا يضر يلع لوقو

 نأ زوجي الو ءانركذام ىلع ناليسلا ةلاح بقعت ةرطقلا ةلاح كلذكف ءادبأ ايغملا بقعت ةياغلا

 اذإ رادلا ةجراخ يهو هتأرمال لجرلا لاق اذإ امك اذهو كلذك ةرطقلا ةلاح ناليسلا ةلاح بقعت

 لوحخدلا لاح نأل حصي ال هنإف تلخد وأ رادلا كلت تلخد اذإ الإ قلاط تنأف رادلا طسو تدعق

 ةالصلا عطق رايتخاو « ءزجلا لكأ نم نيتمقللاو ةمقللا يف سيل هريظن « دوعقلا لاح ىلع ةقباس

 . حصيال هيف يف هلخدأ يلصملا نوكي نأ الإ

 مدلا لاس اذإ نكل ءوضو مدلا نم دوقلاب نيترطقلاو ةرطقلا يف سيل ثيدحلا ىنعم لصاحو

 . ءوضولا هيف
 ‹ عطقنم ءانثتسالاف ليلسلا وهو ءوضو ريثكلا يف نكل ليلقلا مدلا يف ءوضو ال «ينخملا» يفو

 نوكي الف لئاسلا لوانتي ال ليلقلا وهو زاجملاو « ناليسلا دعب اهلوصحل ةدارب تسيل هتقيقح نأل
 قراخ لوق هنإف ليسي نأ ريغ نم حرجلا سأر نم مدلا رطق دارملا نوكي نأ زوجي الو « ًالصتم

 لئاقف « ناليسلاب ةراهطلا ضاقتناب لاق نم لك نأل « حصي الف لصفلاب لئاقلا مدعل عامجإلل
 ‹ ةروصلا هذه يف ضاقتنالاب لوقي ال اًقلطم ضاقتنالا مدعب لاق نمو ةروصلا هذه يف اهضاقتناب

 . دحأ هب لقي مل لوق رطقلاب ضاقتنالا مدعبو ناليسلاب ضقانتلاب لوقلاف

 مل بيرغ اذه :ش (مفلا المت ةعسو وأ ةلمج ثادحألا دع نيح هنع هللا يضر يلع لوقو) :م

 الي يبنلا نم اًعامس هلاق هنأ رهاظلا :لاق لمكألا نم بجعلاو « -هنع هللا يضر -يلع نع تبثي

 . هنع هللا يضر- يلع نع هتوبث دعب اذهو

 ثادحألا دع -هنع هللا يضر- اًيلع نأ[... . . ]هدروأ يزارتألا لوق اذه نم بجعأو
 : هظفل فيك رثألا لصأ ىلع فقي ملو ءمفلاألمت ةعسو وأ : لاق مثاذك نم ءوضولا داعي: لاقو

 لاق مث« هدنع نم هيف فرصی یتح عوفرم مأ « فوقوم وه له فرع الو «هتحص ىلع فقو الو
 نم: عبس نم ءوضولا داعي» لاق ءب يبنلا نأ تباث نب ديز ىور « لاقو سانجألا يف يقطانلا ركذو
 . ثيدحلا « ةالصلا يف ةهقهقلاو « لئاس مدو « مفلا المت ةعسدو « لوبو ‹ طئاغو « ءيقلاو« بلاغ مون

 داعي لاق هنأ ب يبنلا نع «طيحملا بحاص»و يقهيبلا ىور «ةياردلا بحاص» لاق

 . ثدحلاو هيف سيلو هوحن «هرخآ ىلإ . . .ءوضولا

 مهلكو حصي ال هرخآ يف لاقو «ةياردلا» بحاص هركذ امك هحرش يف يجورسلا ركذو

 لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع «تايفالخلا» يف يقهيبلا هج رخأ ثيدحلاو كلذ يف زجعلا اورهظأ

 مونو « مفلا المت ةعسو نمو «ءيقلاو « لئاسلا مدلاو « لوبلا راطقإ نم : عبس يف ءوضولا داعي» ةَ هللا

 نب دوراجلاو نافع نب لهس هيف نإف هفعضأف « مدلا جورخو « ةالصلا يف لجرلا ةهقهقو « عجطضملا
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 - رفز هاور امو ءليلقلا ىلع - هللا همحر - يعفاشلا هاور ام لمحي « رابخألا تضراعت اذإو

 الي عمج ول ثيحب اًقرفتم ءاق ولو «هانمدق ام نيكلسملا نيب قرفلاو ءريثكلا ىلع - هللا همحر
 داحتا ربتعي - هللا همحر- دمحم دنعو «سلجلا داحتا ربتعي - هللا همحر - فسوي يبأ دنعف «مفلا

 «نايثغلا وهو ببسلا

 . نافیعض امهو دیز

 ء-هنع هللا يضر-يلع ثيدح هنمو :لاق مث «عفدلا عيسولا : «ةياهنلا »يف ريثألا نبا لاقو

 هلعجو . ءيقلا نم ةدحاولا عفدلا ديري مفلا الت ةعسوو :لاقو « ءوضولا بجويام ركذو

 هشرك نم اهعزن اذإ اعس ةمومرسلا عير نم يه :لاقو « مالسلا هيلع يبنلا نع اًثيدح يرشخمزلا

 . هيف ىلإ اهاقلأو

 - رفز هاور امو ليلقلا ىلع - هللا همحر - يعفاشلا هاور ام لمحيف ءرابخألا تضراعت اذإو) :م

 يف لصألا نأل «قيفوتلا رابخألا ضراعت يف لصألا نأ ىلإ اذهو :ش ( ريثكلا ىلع - هللا همحر

 هيلع هنأ نم هاور ام -هللا همحر - يعفاشلا هاور ام ضراعت انههو .لامهإلا نود لامعإلا ةلدألا

 لمعلاو .ثدح سلقلا مالسلا هيلع هلوق نم - هللا همحر - هاورامو . ًاضوتي ملف ءاق مالسلا

 ءلم ءيقلا نأل كلذو «ريثكلا ىلع رفز هاور امو ليلقلا ىلع يعفاشلا هاور ام لمحيف نكم امهب

 ءلم ءاق اذإ سلق ردصم سايقلاو « لزعمب كلذ نع ناك ةي هللا لوسرو . لكألا ةرشك نم مفلا

 مل هنأ وأ هل مومع الف لاح ةياكح وهف حص نإ يعفاشلا هاور ام نألو « يماسألا يف اذك «مفلا

 . كلذ هروف يف ءيقلا نع ًاضوتي

 نعرفزل باوج وهو هريغو داتعملا جرخملا نيب قرفلا يأ:ش ( هانمدق ام نيكلسملا نيب قرفلاو) :م

 وأ مفلا وأ امهريغو نيليبسلا نيكلسملاب دارأ «ةياردلا» بحاص لاقو «داتعملاب داتعملا ريغ هرابتعا

 نيتلأسملا نيب قرفلاو ىوريو نيليبسلاو مفلا نيب : يأ نيكلسملا نيب قرفلاو : يقانغسلا لاق . ليبسلا

 نيليبسلا ريغ يف ضقان ريغ نيليبسلا يف اًضقان ليلقلا نوك نم مدلا ةلأسم يف ينعي هانمدق ام هلوق

 هنأ ىلع هباصتناو . اًقرفتم اًئيق يأ :ش (اًقرفتم ءاق ولو) :م . هرخآ ىلإ جورخلا نأ ريغ : هلوق دنع وأ

 هيلع لد :تلق «ركذي مل ءيقلا :تلق نإف . ءيقلا يأ :ش ( عمج ول ثيحب) :م فوذحم ردصمل ةفص

 . ول باوج:ش (مفلا ألمي) :م ءاق هلوق

 عمج يف ارثأ سلجملل نأل « ءيقلا سلجم : يأ :ش (سلجلا داحتا ربتعي فسوي يبأ دنعف) :م

 . سلجلملا داحتاب دحتم ةدجسلل ةددعتملا تاوالتلا اذكو «تاقرفتملا

 :م قرفتملا ءيقلا يف ببسلا داحتا دمحم دنع ربتعيو : يأ :ش ( ببسلا داحتا: دمحم دنعو) :م

 : يرهوجلا لاقو . تءاج اذإ هسفن تثغ ردصم وهو :ش (نايشغلا) :م ببسلا يأ :ش (وهو)
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 سجنب سيل هنال « حيحصلا وهو فسوي يبأ نع كلذ ىورب اًسجن نوكي ال اًئدح نوكي ال مث

 ةراهطلا هب ضقتنت مل ثيح امكح

 هضعب عمج اذإازع[.... . ] عترملا ليبس ىلع امأو ةانعو اتيع هسفن تعدتو سفنلا ثبخ نايثغلا
 مكحلا نأل :دمحم لاق « نيمامعلا نم ليسلا لمحي ام وهو دملاو مضلاب ءاثخلا هنمو « ضعب ىلإ

 تاحارج حرج اذإ هنآ ىرت الأ «هداحتاب دحتيف داسفلاو ةحصلا نم ببسلا توبث بسح ىلع تبثي
 يقب نإو «نايثخلا يف داحتالا ربتعيو فلتخا ءربلا للخت نإو «بجوملا دحتي ءربلا لبق اهنم تامو
 لوق :ليقو «ديدج ثدح وهف ءاق مث تنكس نإف لوألا نايشغلا نع سفنلا نوكس لبق اًيناث

 وأ ‹«سلجملا يف ببسلا دحتي نأ امإ : هجوأ ةعبرأ ىلع ةلأسملا مث حصأ - هللا همحر -دمحم

 ال : يناثلا يفو «اًقافتا عمجي : لوألا يفف . سكعلا ىلع وأ «يناثلا نود لوألا دحتي وأ «ددعتی

 . يناثلا دنع عمجي : عبارلا يفو «ثلاثلا دنع عمجي : ثلاثلا يفو «اقافتا عمجي

 ريغو ءيقلا نم ليلقلا وه اًتدح نوكي ال يذلا :ش ( اًسجن نوكي ال اًئدح نوكي ال ام مث) :م

 نع كلذ ىوري) :م ًرهاط نوكيف ةراهطلا هب ضقنت ال هنأ ىرت الأ « اًسجن نوكي ال مدلا نم لئاسلا

 هللا يضر- رمع نبا نع يورم وه «يردركلا عماج» يفو يخركلا ذخأ هبو :ش ( فسوي يبأ
 . ثيللا وبأو مساقلا وبأو رصن وبأو ةملس نب دمحمو يناسغلا هللا دبع وبأ هب رمأو - امهنع

 . اًنضيأ فنصملا رايتخا وهو ‹حيحصلا وه فسوي يبا نع يور ام يآ :ش (حيحصلا وهو) :م
 رکب وہ هب یتفأو ءاًطايتحا خياشملا ضعب هراتخاو «هدنع سجن هناف دمحم لوق نع هب زرتحاو

 دنع ءاملا سجني ال ءاملا يف هاقلأو ةنطقب هذخأ اميف رهظت فالخلا ةدئافو . رفعج وبأو «فاكسإلا

 ال ريثك هنم بوثلا باصأ ول ىتح «يردجلاو حورقلا باحصأ لثم يف اص وصخ قفرأ فسوي يبأ
 .ةالصلا زاوج عني

 نم يأ :ش ( امكح سجنب سيل) :م اًئدح نوكي ال ام نأل يأ ةحصلا هجو ليلعت :ش (هنأل) :م

 ندب نم سجنلا جراخلا نأ هانعم :ش ( ةراهطلا هب ضقنت مل ثيح) :م يعرشلا مكحلا ثيح

 ةرداصم هيف : ليق موزلملا ءافتنا مزلتسي هؤافتناو «مزاللا ىفتنا هعم اًئدح هنوك مزلتسي يأ «ناسنإلا

 ءاًسحن نوكي ال اًتدح نوكی ال ام هانعم لب كلذك سيل همالك ىنعم نأ ىلع ءانب «بولطملا ىلع

 ؛ثدحب سيلو «اًئدح هنوك مزلتسي ةساجنلاب همكح نأل اًمكح سجنب سيل اًتدح نوكي ال ام نأل

 .اًسجن نوكي الف «ليلدلا نم هيلع لد ال

 . اًسجن نوکی اًئدح نوکی ام : لاقي ناب سکعنی اًسحن نوکی ال اًئدح نوکی ال ام :تلق ناف

 . ةسجنب تسيلو ثادحأ نونجلاو ءامغإلاو مونلا نإف سكعني ال :تلق

 ثدح وه لب :تلق «ثدحب سيل هنإف لئاسلا حرحلاو ‹ ةضاحتسالا مد كيلع دري :تلق نإف

 . تقولا جرخي ىتح هرثأ رهظي ال نکل
Vo 



 - دمحمو ةفينح يبأ دنع ضقان ريغف اًمغلب ءاق نإف « ءام وأ اًماعط وأ ةرم ءاق اذإ اذهو

 يقترملا يف فالخلاو .مفلا ءلم ءاق اذإ ضقان - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو . -هللا امهمحر

 يبأل ةساجنلا عضومب سيل سأرلا نأل « قافتالاب ضقان ريغف سأرلا نم لزانلا امأ «فوجلا نم

 ليلق هب لصتي امو ةساجنلا هللختت ال جزل هنآ امهلو « ةزواجملاب سجن هنآ -هللا همحر - فسوي

 ضقان ريغ ءيقلا يف ليلقلاو

 ضقنلا مدع نأل ةساجنلا مدع ىلع ةراهطلا ضقن مدعب لالدتسالا زوجي فيك :تلق نإف

 . رخآلا فصولا ءافتنا نود جراخ ريغ هنوكل هؤافتنا نوکی نآ زوجي

 لماح وهو «ىلص نم نإف اهلحم يف اهنوكل ةساجنلا مكح هل ىطعي ال جراخلا ريغ : تلق

 اًمزلتسم جورخلا ءافتنا ناف هتالص تزاج امو «اهحم لاح ةضيب لماح وأ سجن ريغ اًناويح

 .ةساجللا ءافتنال

 لاق .ءارلا ديدشتو ميملا رسكب :ش ( ةرم ءاق اذإ ) :م مفلا ءلم ءيقلا ىلإ ةراشإ :ش (اذه) :م

 :تلق . اًضيأ ةوقلا ةرملاو ةارملااهيف يتلا ةاوارملا :لاقو «عبرألا عئابطلا ىدحإ ةرملا : يرهوجلا

 ءاق : يأ :ش (ءام وأ) :م اًماعط ءاق وأ : يأ :ش (اًماعط وأ) :م عئابطلا ىدحإ يهو ءارفصلا اهب دارم

 . مفلا ءلم تناك اذإ ةراهطلا ضقنت اجبر ءايشألا هذه نإف ءام

 اًفرص اًمْغلب ناك اذإ :ش (دمحمو ةفينح يبأ دنع) :م ءوضولل :ش (ضقان ريغف اًمغلب ءاق نإف) :م

 اًبلاغ ماعطلا ناك نإف ةبلخلا هيف ربتعت :اولاق « ماعطلاب طلتخا اذإ ام ركذي ملو « ماعط هبوشي ال

 . الف الإو ضقني

 :م ةثالثلا نيب روكذملا فالخللا يأ :ش ( فالخلاو مفلا ءلم ناك اذإ ضقان فسوي وبأ لاقو) :م

 ضقان ريغف سأرلا نم لزانلا امأ) :م ةدعملا يأ :ش (فوحجلا نم) :م دعاصلا يأ :ش (يقترملا يف)

 ريصيف قريف قلحلا ىلعأ ىلإ لزنت ةبوطر اهنم لزانلاف :ش ( ةساجنلا عضومب سيل سأرلا نأل قافتالاب

 يقترملا مغلبلا يأ :ش (هنأ فسوي يبأل) :م اًمغلب ريصيف ففختب قلحلا لفسأ يف رقتسا اذإو ءاًقازب

 عضوم ىلإ جرحخ دقو « ةساجنلا نم ةدعملا يف ام ةزواجم يأ :ش (ةزواجملاب سجني) :م فوجلا نم
 . ءوضولل ًاضقان نوكيف « ريهطتلا مكح هقحلي

 نم يقترملا مغلبلا يأ :ش (هنأ) :م- هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش (امهلو) :م

 :ش (ةساجنلا هللختت ال ) :م ةمجعملا يازلا رسكو ماللا حتفب وهو . قصل يأ :ش (جزل) :م فوجلا

 ( ضقان ريغ ءيقلا يف ليلقلاو ليلق هب لصتي امو ) :م هئازجأ يف لخدي الو ةساجنلا هلخادتي ال يأ

 .هدجوي ملو جورخلا ماقم ميقأ نيليبسلا ريغ يف ناليسلاو « ناليسلا لمتحي ال هنأل :ش
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 دنع كلذكف اًعئام ناك نإو ءةقرتحم ءادوس هنأل «مفلا ءلم هيف ربتعي قلع وهو امد ءاق ولو

 ناك نإو«ءوضولا ضقني هسفن ةوقب لاس نإ امهدنعو هعاونأ رئاسب ارابتعا - هللا همح ر -دمحم

 .فوجلا يف ةحرق نم نوكيف مدلا لحمب تسيل ةدعمل ا نأل؛ ًاليلق

 . هتساجنب مكحي اهنع عفري مث « ةساجنلا يف عقي مغلبب اذه ضقتني :ليق نإف

 دادزي نطبلا يف ماد ام مغلبلا نأ امهنيب قرفلاف ملس نئلو < ةلأسملا هذه يف ةياور ال هنأب بيجأ

 تدادزا هتجوزل تلق اذإف ‹ هتجوزل لقتف هتناخث لقث نطابلا نع لصفنا اذإف « ةجوزل دادزيف ةناخث

 يور ىتح فسوي يبأ لوق ىلإ ليي - هللا همحر- يواحطلا ناكو . ةساجنلا لبقي نأ زاجف «هتقر
 . « ةيريهظلا دئاوفلا» يف اذك هب يلصيو هئادر فرطب همغلب ناسنإلا ذخأي نأ هركي هنأ هنع

 ‹«سجن وأ رهاط مغلبلا نأ يف مهفالتخا ىلإ عجار فالتخالا اذه « يبوبحملا عماج» يفو

 .ال امهدنعو سجن فسوي يبأ دنعف

 .ةدمجتملا وهو ماللاو نيعلا حتفب قلع هنأ لاحلاو يأ :ش ( قلع وهو امد ءاق ولو) :م

 مدلا نأل : يأ :ش (هنأل) :م ضقني ال مفلا ءلم نكي مل اذإ ىتح :ش (مفلا ءلم هيف ربتعي) :م

 . ةقيقحلا ىلع مدب سيلو ةقرتحم ءادوس قلعلا

 يأ ةرملا اهفوصوم :تلق . فوصوم نم اهل دبال ةفص اهنإف ءادوسلا فوصوم ام :تلق نإف

 نوكي ال اهنم جرخي امو ةدعملا نم جرخت ةقرتحملا ءادوسلاو ءاهتدش نم تقرتحا ءادوس ةرم :

 مكحلا ناكف يأ :ش (كلذكف اًعنام) :م مدلا : يأ :ش (ناك نإو) :م مفلا ءلم نكي ملام اًئدح

 :ش ( هعاونأ رئاسب) :م اًرابتعا دمحم ربتعا يأ :ش (؟رابتعا دمحم دنع) :م مفلا ءلم هيف ربتعي روكذملا

 لاقاذك .ءادوسلاو « ءارفصلاو « ةرملاو « ءاملاو « ماعطلا : ةسمحخ يهو ءيقلا عاونأ رئاسب يأ

 يه ةرملا نأل رظن هيفو يبوبحملا نم هذخأ ٠ ةياردلا »بحاصو «(ةياردلا» نم هذخأ لمكألا

 ةرملاو « مدلا :ةعبرأ طالخألا ءابطألا تلاق كلذلو ءاًضيأ ءادوسلا يهو ءانركذ امك ءارفصلا

 راح كلاثلاو «سباي دراب يناثلاو «بطر راح لوألا عبطف مغلبلاو ءءارفصلا ةرملاو ءءادوسلا

 . بطر دراب عبارلاو ‹سباي

 ناك نإو ءوضولا ضقتني هسفن ةوقب لاس نإ ) فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع يأ :ش (امهدنعو) :م

 ( مدلل لحمب تسيل ةدعملا نأل ) :م جازم ا ةوقب ال «هسفن ةوقب ناليسلاب امهدنع رابتعالا :ش ( ًاليلق

 كانه ربتعملاف :ش (فوجلا يف ةحرق نم نوكتف) :م هعضاومو مدلا ناظم نم تسيل اهنأ ينعي :ش

 . كانه كلذكف ناليسلا

 ءوضولا ضقتني الو اًماع نوكي نأ يغبنيف ةدعملا نم جرخي اب مكحلا اذه صتحا مل :تلق نإف
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 هقحلي عضوم ىلإ هلوصول « قافتالاب ءوضولا ضقن فنألا نم نال ام ىلإ سرلا نم لزن ولو

 اًعجطضم مونلاو .جورخلا ققحتيف ريهطتلا مكح

 ضراعتم صنلا نأل ءيقلاب صتخا اغإ :تلق «ءيقلاك مفلا الي مل ام مفلا يف ةحرق نم مد جورخب

 يبأ نع ملعملا نيسح ثيدح نم يذمرتلا ىورو ءًاضوتي ملو ءاق ةي هنأ يور هناف «هیف
 يعرشلا ءوضولا قالطإلا نم موهفملاو . "اضوتف ءاق مالسلا هيلع هنأ - هنع هللا يضر-ءادردلا
 كلذب انفرعف . "«ثدح سلقلا » : لاق هنأ يورو . ةضمضم ىمسي كلذ نأل هنم مفلا لسغال
 دجوي ملف « مدلا قح يف امأف «هريثك يف رهاظلا مكحو .ءيقلا ليلق يف نطابلا مكح مفلا نأب

 . ريهطتلا مكح هقحلي عضوم ىلإ زواجتلا هيف ربتعملا نأ ىلع هيف لد لب كلذ ىلع لدي ليلد

 ءرهاط تاوهللا نم فختملا وأ سأرلا نم لزانلا :تلق . مئانلا مف ءام يف لوقت ام :تلق نإف

 سجن :ليقو «مغلبلاك وه ثيللا يبأ نعو «ءيقلاك اًتتنم وأ رفصأ ناك نإف فوجلا نم دعاصلاو
 ال ريسي ءىق اًناسنإ باصأ ءام وأ اًماعط ءاق نإ ةفينح ىبأ نعو .دمحمل اًقالخ فسوي يبأ دنع
 ااو شا اک و 1 «ةينقلا» يفو شحفي مل ام عني ال هنأ حصألا : تا لا . عني
 . هاف تألم ةيح ءاق

 .نزاملا وهو فنألا نم نال يذلا يأ :ش ( فنألا نم نال ام ىلإ سأرلا نم لزن ولو) :م

 نأل :ش ( جورخلا ققحتيف ريهطتلا مكح هقحلي عضوم ىلإ هلوصول قافتالاب ءوضولا ضقن) :م
 لزانلا راصف لاوحألا ضعب يف هريهطتب بطاخي اذهلو « عرشلا يف رهاظلا مكح هل عضوملا اذه
 ءرهاظلا مكح هل سيل هنأل ركذلا ةبصق ىلإ لوبلا لزن اذإ ام فالخب ءاًضقان نوكيف اجراخ ريسيلا

 . هريهطتب بطاخي مل اذهلو

 نماجرخ اذإ حيقلاو مدلاو لصفلا لوأ يف هلوق نم ملع دق هنأل رركملا اذه سيل :تلق نإف

 ال فنألا ةبصق ىلإ مدلا لصو اذإ رفز دنع نأل ءانباحصأ قافتال اًنايب انهه هركذ اغنإ :تلق .ندبلا

 . قافتالاب هلوقب فنصملا راشأ هيلإو نال ام ىلإ لصو اذإ ضقني اغإو ٠ضقني

 ضقاون نمو : يأ «مفلا ءلم ءيقلاو : هلوق ىلع اًمطع مونلا عفرب :ش ( اعجطضم مونلاو) :م

 طئاغلاو لوبلاك ةقيقح ندبلا نم جرخ اب ءوضولا ضقاون نم غرف املو ءاًعجطضم مونلا ءوضولا
 نم لدب مونلا يف ماللاو فلألا مث . مونلاك اًمكح اًضيأ هضقني اميف عرش ءيقلاو «حيقلاو « مدلاو
 عضي نأ عاجطضالاو « هنم لاح هنأ ىلع اعجطضم باصتناو « ىضوتملا مونو هريدقت هيلإ فاضملا

 . (۹۷ /١)ةيارلا بصن» عجار « جیرخت مدقت :حیحص (۱)

 (بعصم نبا ینعی -راوس» : لاقو هدج نع هيبآ نع يلع نب ديز ثيدح نم ٠٠١( /۱) ينطقرادلا هاور (۲)

 : هریغ دیز نع هوري ملو ‹ كورتم
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 الف لصاغملا ءاخرتسال ببس عاجطضالا نأل ,طقسل هنع ليزأ ول ءيش ىلإ ادنتسم وأ اًئكتم وأ

 دعقملا لاوزل ةظقيلا ةكسم ليزي ءاكتالاو «هب نقيتملاك ةداع تباثلاو ةداسع ءيش جورح نع یرعي

 نم هعنمي دنسلا نأ ريغ دانتسالا نم عونلا اذهب هتياغ مونلا يف ءاخرتسالا غلبو ضرألا نع

 .طوقسلا

 ءاکتالاو «هيكرو دحأ ىلع انتم هنوک لاحو يأ :ش (اًتکتم وأ) :م «ضرألا ىلع هبنج مئانلا

 تلدبأ مث اكتوأ راص لاعتفالا باب ىلإ اكو نم لقن الو . ماللا زومهم نيعلا لتعم اكو نم لاعتفا

 يأ :ش (ادنتسم وأ) :م ىكوتملا هلصأو هيف لعاف ىكتملاو اكتا راصو ءاتلا يف ءاتلا تمغدأو ءات واولا

 اذهو :ش ( طقسل هنع ليز ول) :م امهوحنو دوماعو رادجک :ش (ءيش یلإ) :م ادنتسم هنوک لاح

 ءاخرتسال ببس عاجطضالا نأل) :م يواحطلا هراتخا ام وه اغإو .«طوسبملا» ةياور نم سيل سايقلا
 نم يأ :ش ( ةداع ) :م حيرلا يأ :ش ( ءيش جورخ نع) :م ولخي الف يأ :ش ( ىرعي الف لصاغما

 يف كش مث حارتسملا لخد نم ىرت الأ :ش (هب نقيتملاك ةداعلاب تباثلاو) :م عجطضملا مئانلا ةداع

 اذإ ام فالخب زربتلاب ءالخلا يف لوخدلا دنع ترج ةداعلا نأل «هئوضو ضقنب مكحي هنإف هئوضو

 . لوخدلا نودب كش

 ‹« مسا مضلاب ةكسملاو ناظقيلل نوكي يذلا كسامتلا يأ :ش ( ةظقيلا ةكسم ليزي ءاكتالاو) :م

 ريسلا نم اًضيأ ةكسملاو « ةيقب يأ مضلاب ريخ نم ةكسم : هيف لاقي « ديز يبأ نع : يرهوجلا لاق

 . ناظقي وهف ظقيتسا نم اًضيأ فاقلا حتفو « ءايلا حتفب ةظقيلاو «يط ىلإ جاتحت ال يتلا ةبلصلا

 يف يناغاصلا لاقو .ردصم وهاذه ىلعف « ملعي ملع باب نم ظقي : لاقي ةغللا روتسد يفو

 كلذك رمألا ناك اذإ :تلق نإف « امهيف كيرحتلاب ةظقيو «اًظَقي ظقيتسا يأ رسكلاب ظقي : «يباتعلا»

 دارملاو ‹ يزاجم دانسإ اذه :تلق « امسا وأ ًاردصم ناك ءاوس ةظقيلا ىلإ ةكسملا ةفاضإ هجو امف

 «مئانلا ةكسم ليزي نأ يوق لاح ناظقيلا ةكسم ليزي ءاكتالا نأ ىنعملاو « ةظقيلا بحاص ةكسم

 اذإ هدعقم نأل :ش ( ضرألا نع دعقملا لاوزل ) : هلوقب هيلإ راشأ لوألا نيئيشب فنصملا للع اذهلو

 . ءيش جورخ نع نمؤي ال ضرألا نع لاز

 عرنلا اذهب دارأ :ش (دانتسالا نم عونلا اذهل هتياغ ءاخرتسالا غلبو ) : هلوقب هيلإ راشأ :يناثلاو

 نأ ملسن ال :لاقي نأ وهو ردقم لاؤس نع باوج :ش (طوقسلا نم هعنمي دنسلا نأ ريغ ) :م ءاكتالا

 هنع باجأف «هتياغ غلبي مل هنأ ملع طقسي ملاملف طقس كلذك ناك ول ذإ هتياغ غلبي ءاخرتسالا

 ‹«ضقان وهو ئكتملاو كروتملاو ٠ عجطضملا مون : ةلاح ةرشع ثالث هل مئانلا نأ ملعاو

 «مئاقلاو «يشاملاو «بكارلاو «بلكلا هبش يعقملاو «ينحنملاو «هيلجر داملاو «عبرتملاو «دعاقلاو

 مان ول هنآ يواحطلا هركذ ام ىلع ضقان وهو دنتسملاو «ضقانب سيل وهو «دجاسلاو « عكارلاو
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 ضعب نأل حيحصلا وه اهريغو ةالصلا يف دوجسلاو « عوكرلاو ءدوعقلاو « مايقلا ةلاح فالخب
 ءوضو ال : مالسلا هيلع هلوق هيف لصألاو .ءاخرتسالا متي ملف طقسل لاز ول ذإ «قاب كاسمتسالا

 مان اذإ هنإف اًعجطضم مان نم ىلع ءوضولا اغنإ « ادجاس وأ ءاعكار وأ ءادعاق وأ « اًمئاق مان نم ىلع

 . هلصافم تخرتسا اعجطضم

 اًندح ناكف طقنسل هيلع أكتا ام وأ دنسلا لاز ول لاحب ناك ولو هيدي ىلع اًئكتم وأ ءيش ىلإ ادنتسم

 . خياشملا نم ريثك ذخأ هبو «ةيادهلا» بحاصو يرودقلا هراتخاو ءال الإو

 اذإ :لاقف مانف ءيش ىلإ دنتسا نمع ةفينح ابأ لأس هنأ فسوي يبأ نع فلخ ىور نكلو

 وهو «خياشملا ةماع ذخأ هبو «ناك ام فيك «هيلع ءوضو الف ضرألا نم ةقثوتسم هتيلإ تناك

 مونلا نأ «ةريخذلا» يف بهذملا رهاظ وهو ««يفاكلا» يفو ؛طيحملا»و «عئادبلا» يف هركذ . حصألا

 مان ول نوكي ال هسفن ىلع ناک اذإ امأو هریغ ىلع هعاجطضا ناك اذإ اًئدح نوکی اغنإ اع جطضم

 انكم مان نم دمحم نعو .ءوضولا ضقني ال هيذخف ىلع هنطب اًعضاو ههجو ىلع هبش هتيلإ اعضاو
 مونو ءوضولا ضاقتنا يف ءاوس هسفنو هريغ ىلع هعاجطضا : فسوي وبأ لاقو .هءوضو ضقني ال

 هيلع ءوضو ال : فسوي وبأ لاقو . حيحصلا يف ءوضولا ضقني ةالصلا يف عجطضملا ضيرملا

 . خياشملا فالتخا هيف يلصملا ةئيه ىلع ةالصلا جراخ مان ولو . حصألا وهو

 مونلا ضقني ال ينعي :ش ( ةالصلا يف دوجسلاو عوكرلاو دوعقلاو مايقلا ةلاح فالخب) :م

 مدعو ذخفلا نع نطبلا يفاجت نم ةالصلا دوجس ةئيه ىلع ناك اذإ «تالاحلا هذه يف ءوضولا

 :ش (حيحصلا وهو) :م ةالصلا ريغو يأ :ش (اهريغو) :م ضقني هفالخب ناك اذإف « نيعارذلا شارتفا

 هركذامع كلذب زرتحاو « ةياورلا رهاظو حيحصلا وه ةالصلا ريغو ةالصلا يف كلذ نوك ينعي

 نم يقب ام ردقو :ش (قاب كاسمتسالا ضعب نأل ) :م ةالصلا ريغ يف ءوضولل ضقان هنأ عاجش نبا

 :ش ( ءاخرتسالا متي ملف طقسل ) :م كاسمتسالا يأ :ش ( لاز ول ذإ ) :م جورخلا عني كاسمتسالا

 ماقيامنإ ببسلا نأل «هماقم ماقي الف ةداع ءيش جورخل اًببس لاوحألا هذه يف مونلا نكي ملاذإو

 يف كشلا عقي ذئنيح هنأل الف بلغي ملاذإ امأ «ببسلا كلذب دوجولا بلاغ ناك اذإ ببسلا ماقم

 . كشلاب لازي الف نيقيب اتباث ناك ءوضولاو «ثدحلا دوجو

 ال :مالسلا هيلع هلوق) :م لاوحألا هذه يف ضقان ريغ مونلا نوك يف يأ :ش (هيف لصألاو) :م

 مان اذإ هنإف اًعجطضم مان نم ىلع ءوضولا اغإ ادجاس وأ اًعكار وأ اًمئاق وأ ادعاق مان نم ىلع ءوضو

 . بيرغ ظفللا اذهب ثيدحلا اذه :ش ( هلصافم تخ رتسا اعجطضم

 نإ هظفلو - امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح نم يذمرتلاو دواد وبأ هاور امنإو
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 . «هلصافم تخرتسا عجطضا اذإ هنإف ءاًمجطضم مان نم ىلع الإ بجي ال ءوضولا

 ««هفنصم) يف ةبيش يبأ نباو «(همجعما يف يناربطلاو ««هدنسم» يف دمحأ هاورو

 اًسلاج مان نم ىلع ءوضولا بجي ال » : هظفلو ««هننس» يف يقهيبلا هاورو «هننس» يف ينطقرادلاو

 . "هلصافم تخرتسا عجطضا اذإ هنإف هبنج عضي یتح ادجاس وأ اًمئاق و

 ىتح ءوضو ادجاس مان نم ىلع سيل » : هظفلو « هتادايز» يف دمحأ نب هللا دبع هاورو

 . تكسو هب جتحا اغإو ءًالصأ ثيدحلا اذه ىلإ ضرعتي مل «ةيادهلا »بحاصو « "«عجطضي
 دلاخ وبأ الإ هیوری ال رکنم ثیدح وهو « اًعجطضم مان نم ىلع » :ثیدحلا يف هلوق : دواد وبأ لاقو

 . ةداتق نع ينالادلا

 ينالادلا ديزي ناك :نابح نبا لاقو . حصي الو ينالادلا دلاخ وبأ هب درفت : ينطقرادلا لاقو

 مهنع درفت اذإ فيكف «تاقثلا قفاو اذإ الإ هب جاجتحالا زوجي ال « مهولا شحاف ًاطخلا ريثك

 «ثيدحلا اذه نع ليعامسإ نب دمحم تلأس :«ريبكلا للعلا» يف يذمرتلا لاقو . تالضعملاب

 . ةداتق نع هعامس اوركنأو ظافحلا عيمج هيلع هركنأ : «ننسلا» يف يقهيبلا لاقو .ءيش ال :لاقف

 .ثيدحلا ةمئأ عيمج هيلع ركنأ : «تایفالخلا» يف لاقو

 ءوضو ال هنأ ىلع يربطلا ريرج نبا لدتسا دقو «ركنم ثيدح هنإ لوقي فيك دواد وبأ :تلق
 ةنامألاو ةلادعلا نعالإ هعفريال ينالادلا :لاقو «ثيدحلا اذه ححصو عاجطضا مون نم الإ

 و غل او

 نب يدهم هيف هعبات دقو ‹ حيحص ريغ حصي الو ينالادلا دلاخ وبأ هب درفت : ينطقرادلا لوقو

 . «أضوتيلف هبنج عضو اذإ ١ : اب يبنلا نع ةريره يبأ نع لالم

 نع هيبآ نع بيعش نب ورمع نع حابر يبا نب ءاطع نب بوقعي انثدح هنع يدع نبا هج رخأو

 ىلإ هبنج عجطضي ىتح ءوضو اًَمئاق وآ ادعاق مان نم ىلع سیل » 1 ا هللا لوسر لاق : لاق هدج

 . )۳٤( دواد یبأو « (۱۲) «يذمرتلا ننس» :فیعض (۱)

 : ېذمرتلا لاقو . ينالادلا نمحرلا دبع نب ديزي هب درفت : لاقو « )۱۲١/۱( «يقهيبلا ننس» (۲)

 (ةيارلا بصن» رظنا . ها هعفري ملو ةيلاعلا ابأ ركذي ملو «هلوق » سابع نبا نع ةداتق نع ةبورع يبأ نبا هاور دقو

۳/۷( . 

 . (۱۳۳ /۱) ةبيش يبأ نباو « )۲١۹/۱( «دنسملا دئاوز» يف هللا دبع هاور (۳)

 يقهيبلا هاور هقيرط نمو « ٥١( /۲) « لماكلا» نم هتمجرت يف يدع نبا هدروأ « ءاقسلا رحب هب درفت :فيعض )٤(
(۱/). : 
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 هتياورب جتحي ال فيعض وهو اقسلا زينك نب رحب هب درفت يقهيبلا لاق .

 سيل : يئاسنلاو دمحأو نيعم نب ىیحي هيف هلاق ام هدری هرخآ ىلإ رحب ناک :نابح نبا لوقو

 ةيواعم نب ريهزو « ديعسو « يروثلا نايفس هنع ىورو « ةقث قودص : متاح وبأ لاقو .سأب هب

 نب مالسلا دبع هنع ىورو هنع سانلا يوريو « ةحلاص ثيداحأ هل : يدع نبا لاقو .مهريغو

 . برح

SS 

a TTT ارگ ردا نا ا «ذحخأ 

 دقو «هدیناسم نود هلیسارم يف رثؤي « ذخأ نمع يلابي ال هنوكو «يبعشلاو يعخنلا ميه اربإو

 ثیدحلا لاح نایبل هسأر عفر فيك لمكألا نأ بجعلا نم :تلق «سابع نبا ىلإ ثيدحلا اذه دنس

 هللا لوسر نع سابع نبا ىلإ ادنسم يذمرتلا هاور : فنصملا هركذ يذلا ثيدحلا يف لاق اذه عمو

 كلذك سيل ةيلاعلا يبأ ىلع هرادم نأل هلوقو انركذ دقف ‹يذمرتلا دنع كلذك ثيدحلا سيلو ةي

 نم هلقناغنإو «هدنع نم سيل هلك اذه عمو هظافلأ يف فلتخا هيلعو ينالادلا ديزي ىلع هرادم انإو

 هوجو نم ثیدحلا اذهب لالدتسالا هجو مث «هتمرب ةعيرشلا جات :

 . اعكار وأ اًمئاق مان نمع ءوضولا يفن :لوألا

 . اعجطضم مان نميف اغإب رصحلا هيف :يناثلا

 ىلع بجاو وه لب ءاعجطضم مان نم ىلع رصحني مل ءوضولا نأل انهه رصح ال :تلق نإف

 .رمامك ءىكتملاو دنتسملا

 رصح هنإف رصحلل هنأ انملس نئلو «تابثإلا ديكأتل وه لب رصحلل انهه اغنإ نأ ملسن ال :تلق

 بحاص لاق ءاخرتسالا وهو ىنعملا يف صوصنملا يف امهئاوتسال صنلا ةلالدب دنتسملاو ىكتملا ىلع

 يف ءيشلا رصحياغنإ: يزارلا نيدلا رخف لاقو « نيدلا ديمح انالوم نع لقناذه :«ةياردلا»

 ام يفنو روكذملا تابثإ يضتقيف يفنلل امو تابثإلل نإ نأل ءيشلا يف مكحلا رصحنيو . مكحلا
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 ال ءيشلا ميسقو « ةميسق اهنأل ةيفانب تسيلو ةاحنلا دنع ةفاك امنإ يف ام نأب هيلع ضرتعاو .هادع

 الف مالكلا ردص هل امهنم الك نأل ميقتسي ال ةيفانلا ام ىلع نإ لوخد نأبو «هميسق الو هنيع نوكي

 مدع ىلع لدي هنإف « هلصافم تخرتسا ماق اذإ هنإف » : هلوق وهو للعم ثيدحلا :ثلاثلا هجولاو

 عجطضملا ىلع هبوجو ىلعو «ءاخرتسالا مدعل ادجاس وأ اًَعكار وأ اًمئاق مان نم ىلع بوجولا

 ءاخرتشالا غلبي هلصافم تخرتسا :هلوق ىنعم ليق : لمكألا لاق «هيف هدوجول هانعب وه نمو

 اذه لقن :تلق .هرخآ ثيدحلا لوأ ضقان ذئنيحف اًمئاق مان نميف ءاخرتسالا لصألا نأل هتياغ

 . هقيقحتو يغبني امك هنيب ام هنكلو لوهجللا هلئاق نع مالكلا

 نم عونلا اذهب هتياغ ءاخرتسالا غلبي هنأل « هلصافم تخرتسا مان اذإ هنإف ١ : ةَ هلوق ريسفت امأ

 «هرخآو ثيدحلا لوأ نيب ضقانتلا مزلي مئانلا ءاخرتسالاب ثيدحلا يف يذلا رسفي مل ولو دانسإلا

 مونلاب ءاخرتسالا انرسف اذإف دوجسلاو عوكرلاو دوعقلا ةلاح مونلا نم دجوي ءاخرتسالا لصأ نأل

 . مهفاف ضراعتلا عفدني هيف ةلع وه الو ضقانلا ءاخرتسالا سيل دارملا نأبو .ثيدحلا يف

 ‹خياشملا فالتخا هذخفب هنطب قصل اذإ لجرلاو ةأرملا دوجس يف ؛طوسبملا ركذ :عورف

 باوجلا رهاظ «طيحملا رحبلا» يف ركذ « هبتناف هنم وضع وأ ضرألا ىلع طقسو مان اذإ سلاجلاو
 هبتنا نإ هنأ هنع نسحلا یورو . ضقني ال ضرألا دعقم ليازي نأ لبق هبتنا نإ هنأ ةفينح يبأ دنع

 . ضقتني ال ضرألا ىلع هبنج عضي ىتح

 يسحخرسلا ركذو . طوقسلا دعب اهيلع ادعاق اًرقتسم ىنعي ضقني ال : فسوي ىبأ دنعو

 ر نا بج نانا نف هاو ف یا «طقسف ادعاق مان نإ :لاقف هفالخ

 . طقس نيح ضقني فسوي يبأ نعو «سضقني

 دنعو ‹«ضقني ال طقس ام لاح ظقيتسا نإ هنعو ضقني ضرألا هدعقم لياز نإ دمحم نعو

 يلامأ يف امأو «فكلا رهظو فكلا هيف يوتسيو «ضقني ال ضرألا ىلع هدي عضو ول طوقسلا
 هنأ بهذملا رهاظ :يناولحلا لاق : لاق ءاهنع هدعقم لازف ليامتم وهو اًسلاج مان «ناخيضاق»

 ولو «ضقني ال هیتبکر ىلع اًئکتم ناک ولو ءاعجطضم اًسلاج مونلاک اکر وتم مونلاو ثدحب سیل
 سيل هنآ رهاظلاو اًعجطضم ساعنلل ركذ الو یناولحلا رکذو ضقنی هیذخف یلع'هسأرو قبرم ناک

 هلوح ليق ام ةماع مهفي ال ناك نإ : قاقدلا يلع وبأو يزارلا يلع وبأ لاقو . ليلق مون هنأل ثدحب

 .الف نيفرح وأ اًقرح مهفي ناک نإو «اًتدح ناک

 يف مونلا يفو « ةفينح يبأل اًقالخ دمحم دنع ركشلا ةدجس اذكو ةيتالصلاك ةوالتلا ةدجسو
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 «فسوي يبأ دنع هءوضو ضقتنا ادمتعم هدوجس يف مان ولو . هيف خياشملا فالتخا وهسلا دوجس

 : لوقيف هتكئالم هب ىلاعت هللا يهابي دوجسلا يف دبعلا مان اذإ ١ : يَ يبنلا لوقل قاب هءوضو : لاقو

 ؟ثیدحلا اذه لاح ام :تلق ناف . «يتعاط يف هدسجو يدنع هحور يدبع ىل اورظنا

 رابخألا نم روهشملا يفو“ عئادبلا »يف لاقو . ريهاشملا نم وهو : «رارسألا» يف لاق :تلق

 مالكلا : تلق . لصأ ىلع هل تعقو امو «هب ةنوحشم انباحصأ بتكو يجورسلا لاقو . كلذ درو

 « تایفالخلا» يف يقهيبلا هاور ام يجورسلا لوق دريو ةجرد ةدايز ريهاشملا نم هنوکو هتحص يف

 تو یورو د اوا ب دواد هدانسإ يف نكلو - هنع هللا يضر- سنأ ثيدح نم

 ٺيدح نم (خوسنملاو خسانلا» يف نيهاش نبا هاورو . كورتم نابآو « سنأ نع نابأ نع رخآ

 . ةلاضف نب كرابملا

 ةريره يبأ نع نسحلا نع امهالك دشار نب ةدابع ثيدح نم « للعلا» يف ينطقرادلا هركذو

 ‹ وهم ىبنلا نع هاقلت نسحلا نع ليقو لاق «يدبع ىلإ اورظنا : هللا لوقي دجاس وهو مان اذإ » : ظفلب

 اذإ ١ : هظفلو «دهزلا يف دمحأ هجرخأ نسحلا لسرمو « ةريره يبأ نم عمسي مل نسحلاو : لاق

 نبا یورو «دجاس وهو يدنع هحور ىلإ اورظنا :لوقب . ةكئالمل ا هب هللا يهابي دجاس وهو دبعلا مان
 . فيعض هدانسإو هانعب ديعس ىبأ نع نیهاش

 مان هنأ اهب يبنلا ىلإ هدانسإب ةفينح يبأ نع دمحم ىورو ‹ثدحب سيل يَ يبنلا مون :ةدئاف

TF is : :نال :  
 . ل هصئاصحخ نم وهو يبلق ماني الو ينیع مانت ) : لاقو «ءوضو ریغب ىلصو هبنج ىلع

 ثيداحألل اعجطضم مونلاب ءءوضو ضقتني ال هنآاب هصئاصخ نم : يوونلا لاقو

 .«يبلق ماني الو « مانت ېنیع نإ ۱ :لاقو ًأضوتي ملو ىلص مث ةحيحصلا

 لالب هاتأ ىتح مانف» : هيفو ثيدحلا ةنوميم يتلاخ دنع تمن : لاق سابع نبا ثيدح اهنمو

 يف ملسمو « تاوعدلا يف يراخببلا هاور «اضوتي ملو ىلصو ماقف ةالصلاب هنذآف هنع هللا يضر

 .دجهتلا

 تعلط ىتح حبصلا ةالص نع يداولا يف مان ةي هنأ حيحصلا ثيدحلا هضراعي اذه :تلق نإف

 . حبصلا ةالص كرت امل بلقلا مئان ريغ ناك ولو «سمشلا

 . دهاش وأ لصأ ىلع هل فقأ مل (۱)

 . (۲۸۰)دمحأل٤ دهزلا باتک » (۲)

 نباو « ۰۲١۱ ٤۳۸( /۲) دمحأو « (۸۰) دواد وبأو « )٤۸( ةيزخ نباو « (۲۳۲ )٤/ يراخبلا هاور :حیحص (۳)

 . )۳۸٣٤( قازرلا دبعو (۱۲) دوراجلا
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 : نيهجو نم باوجلا :تلق

 رجفلا عولط سيلو بلقلا هيرسو هريغو ثيدحلا نم ندبلاب قتلعتي اب نسحي :امهدحأ

 . ةمئان نيعلاو نيعلاب كردي اغإو «بلقلاب كردي ام وه الو كلذ نم سمشلاو

 نود هنيع مانت : يناشلاو .هانيع ماني الو «هبلق ماني امهدحأ : نامون هل ناک ةَ هنآ :يناثلاو

 . لوألا عونلا نم يداولا ناكو هبلق

 ينزملا الإ «ءوضولا ضقني ال ليلقلا مونلا نأ ءاهقفلا عمجأ : ناطقلا نبا لاق :ىرخأ ةدئاف

 يف هعم ذئنيح هيوهار نب قاحسإ نأ يضراعلا يف ركذو «اًئدح هليلق لعجو عامجإلا قرخ هنإف

 .ءوضولا ضقني عجطضملا مونلا نأ ىلع اوعمجأو :لاق «اذه

 .ةديبعو «ديمح نب قحال لاق هبو ‹ضقني ال ماعطلاو يرعشألا ىسوم يبأ دنعو :تلق

 .ءوضولا ديعي الو يلصي مث « ةالصلا تقو اعجطضم ماني ناك هنأ بيسملا نب ديعس نعو

 ةعيبرو يرهزلا لاق هبو لاح لكب ضقني ال هليلقو « لاح لكب ضقني هريثك نأ ضعبلا بهذمو

 . ةياور يف دمحأو كلامو يعازوألاو

 بهذمو «دمحأ نعاذه يورو «دجاسلاو عكارلا مون الإ ضقني ال هنآ ضعبلا بهذمو

 فيعض لوق وهو ةالصلا جراخ ضقنيو « لاح لكب ةالصلا يف مونلا ضقني ال هنأ ضعبلا

 . هللا مهمحر- ةيعفاشلل

 وأ ضرما نم هتدعقم اًكسم ماق نإ هنأ اهنم حيحصلا :لاوقأ ةسمخ مونلا يف يعفاشللو

 لكب ضقني هنأ : يناثلاو .ال وأ همون لاط ءاوسو اهريغ وأ ةالصلا يف ناك ءاوس ضقني مل اهوحن

 مان هنأ دارملا نأ ىلع يطيوبلا يف هصن انباحصأ لوأتو : يوونلا لاق ‹يطيوبلا يف هصن اذهو لاح

 سيل هلاق يذلا اذه : يوونلا لاقو . يطيوبلا طلغ هنإ ةمئألا لاق نيمرحلا مامإ لاقو . نكمتم ريغ

 . هليوأت باوصلاو طلغلا نع عفتري يطيوبلاو «ديجب

 ةئيه يأ ىلع ضقني مل ةالصلا يف مان نإ :ثلاثلا . هنم ىندأ طلغلاو « ىطخي دهتجملا :تلق

 انكم مان نإ :عبارلاو .الفالإو < ضقتني ضرألا نم هتدعقم نكم ريغ اهريغ يف مان نإف «ناک

 ‹ضقتني الإو «ضقتني مل اهريغ وأ ةالصلا يف ناك ءاوس ةالصلا ةئيه ىلع وهو نكمم ريغ وأ

 امو «لوألا لوقلا وه باوصلا : لاقو . ضقتني الإو ضقتني ال اًمئاق وأ اًنكم مان نإ : سماخلاو

 فالح الب ضقنلا يف رثؤي ليقث ليوط ماسقأ ةعبرأ ىلع كلام بهذم ريرحتو «ءيشب سيل هاوس

 «ءوضولا هيف بحتسي ليوط فيفخو «هنم فورعملا ىلع رثؤي ال فيفخ ريصقو «بهذملا يف
 . اًضيأ ثلاثلا يف نازئاج نالوق ليقو « نالوق ضقنلا يف هريثأت يف فيفخ ليقثو
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 يف ثدح ءامغإلاو«ءاخرتسالا يف اعجطضم مونلا قوف هنأل نونجحلاو ءامغإلاب لقعلا ىلع ةبلغلاو

 .هيلع ساقي الف هقوف ءامغإلاو ءرثألاب هانفرع انأ الإ مونلا يف سايقلا وهو ءاهلك لاوحألا
 س

 يأ اًعجطضم مونلاو : هلوق ىلع اًفطع عوفرم ةبلخلا :ش ( ءامغإلاب لقعلا ىلع ةبلغلاو) :م
 بلطل ىوقلا فيعض وه : برخملا يف لاقو .ءامغإلاب لقحلا ىلع ةبلغلا ءوضولا ضقاون نمو
 روتف عم ناسنإلا يرتعي وهس وه : : تمكلا دنعو . ظيلغ دراب مغلب نم غامدلا نوطب ءالتما ءامغإلا

 . ءاضعألا

 ىلع هيلع يمغم وهف هيلع يمغو «هيلع يمخم وهف ضيرلا ىلع يمغأ نم ءامغإلاو

 كلذكو «هيلع يمغم وأ يمغ اًتالف تكرت : لاقي «روصقم ءاضق لثم ءامغ نم هلصأو ‹هلوقعم

 فطع عفرلاب :ش ( نونجلاو) :م ءامغإ مهو نامغ مامه : : تلق تئش نإو توملاو عمجلاو ناسنإلا

 زاج اذهلو . بولسم نونجلا يفو « بولغم ءامغإلا يف لقعلا نأل أطخ رجلاو ةبلغلاو : هلوق ىلع
 .هداسفو لقعلا لاوز نونجلاو « نونجلا نود ءايبنألا ىلع ءامغإلا

 ءديهشلا ردصلا رايتخا وهو ةأرملا نم لجرلا فرعي مل اذإ ركسلا :رشعلا ضقاونلا نمو
 هنأ يئاولحلا ةمئألا سمش نع هلقن ام حيحصلا «ةريخذلا» يفو يمزراوخلل «تاطقتلملا» يف ركذو
 . ركسي ال فلح اذإ هب ثنحي اذهلو لالتخا هيشم يف لحد اذإ

 ءانبهذمك يعفاشلا بهذم رهاظف «نونجلاو ءامغإلاب لسغلا بجي ةياور يف دمحأ نعو
 دجي نم لاح نم بلاغلا ناك نإ : ةيعفاشلا نم ةعامجو غابصلا نباو دماح وبأ خيشلا لاقو

 . ءوضولا اًعجطضم مونلا بجوي امك « لازنإلا ققحتي مل نإو قافأ اذإ لسخلا بجو لازا

 لسغلا بجو لازنإلا نع كفني ال ءامغإلا ناك نإ : انباحصأ نع يواحلا يف يدرواملا لاقو
 نأل يأ :ش (هنأل) :م . اًقلطم لسغلا بحتسي هنأ حيحصلا : يوونلا لاقو . الف كفني دق ناك نإو
 فلألاو اعجطضم مئانلا نوك لاح يأ :ش (اعجطضم مونلا قوف) :م نونجلاو ءامغإلا نم دحاو لك
 ينعي :ش ( اهلك لاوحألا يف ثدح ءامغإلاو ) :م امنود هيبنتلاب هيلإ فاضملا نم لدب مونلا يف ماللاو

 نأ ينعي :ش ( مونلا يف سايقلا وهو ) :م ءاخرتسالا دوجول دوجسلاو عوكرلاو دوعقلاو مايقلا لاح

 رمأ ةساجنلا جورخ نأل ءاهلك لاوحألا يف اًئدح مونلا نوكي نأ يضتقي ءامغإلا ىلع سايقلا
 . مونلا يأ :ش (هاتفرع انأ الإ ) :م رثألاب رهاظلا ببسلا ىلع مكحلا رادف نونظم

 کک ثیدحلا '« اًمئاق مان نم ىلع ءوضو ال » : ب هلوق وهو :ش (رٹالاب ) :م

 . (۱۲۰/۱) ٩ ریبخلا صیخلت» رظنا (۱)
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 لوق وهو ضقنت ال اهنأ سايقلاو «ءوضولا ضقنت دوحسو عوكر تاذ ةالص يف ةهقهقلاو

 ةدجسو «ةزانجلا ةالص يف اًثدح نكي مل اذهلو سجن جراخب سيل هنأل ء- هللا همحر - يعفاشلا

 ‹« ةالصلا جراخو ةرالتلا

 نأ اضقان ةلفغلا یندآ نوکی ال نآ نم مزل ال ذإ ةلالد هب قحلی الو سایقفلا فالخب تبث مکح يف

 سيل اًضقان نونجلا نوك نأل : :تلق ءنونجلل فنصملا للعي ال مل :تلق نإف < اًضقان هالعأ نوكي ال

 يف ريصيف هزييمتو هتالابم مدع رابتعاب نكل . حيحصلا نم ىوقأ نونجملا نأل ءاخرتسالا ةلعل

 .هجوب سيلو ءاخرتسالا ةلعب هللع نم مهنمو «اّتدح اهلك لاوحألا

 يأ ‹ضقني هلوق هربخو ًادتبم وه لب « ؛هلبق ام ىلع فطعلاب سيلو عفرلاب :ش (ةهقهقلاو) :م

 ةزانجلا ةالص نع هب زرتحا :ش ( دوجسو عوكر تاذ ةالص لك يف) :م يلصملا ةهقهق ضقاونلا نم

 ا و ا و ا

 ءاكبلاك توص يه لب سجن جراخب تسيل اهنأل :ش ( ضقنتال نأ سايقلاو ) :م انركذ امك

 .مالكلاو

 «روث وبأو «دمحأو «كلام لاق هبو :ش (يعفاشلا لوق) :م اهيف سايقلا يأ :ش (وهو) :م

 ‹«بيسملا نب ديعسو «دمحم نب مساقلاو ءريبزلا نب ةورعو « رباجو «دوعسم نبا لوقو «دوادو

 ( اهنأل ) :م لوحكمو «راشب نب ناميلسو «تباث نب ديز نب ةجراخ نب نمحرلا دبع نب ركب يبأو

 مل ) :م سجن جراخب تسيل اهنوكلو يأ :ش ( اذهلو سجن جراخب تسيل ) :م ةهقهقلا نأل يأ :ش

 ‹يبصلا قح يف ثدح يه الو :ش (ة ةالصلا جراخو ةوالتلا ةدجسو ةزانجلا ةالص يف اًتدح نكت

 زارتحا اًتاظقي هنوكب مهضعب ديقو «غلابلا يلصملا ةهقهقو : : هلوقب «يفاكلا» يف يفنلا ديق كلذلف

 . هنم ةيانحجلا مدعل ضقنت ال مئانلا ةهقهق نأ «ةريخذلا» يف ركذو . ةالصلا يف مئانلا ةهقهق نع

 . هتالص یدعتیو

 يف اهل ةياور ال هقهق مث ءادجاس وأ اعكار وأ اًمئاق ةالصلا يف مان ول «ينانيغرملا ىواتف» يفو

 دهشتلا ردق دعق أم دعب هقهق ول : «طيحملا» يفو .هءوضوو هتالص دسفت مالع لاقو .لوصألا

 اًقالخ ضقني ينبي نأ لبق ةالصلا يف هقبس ثدحل اضوت امدعب وأ دهشتلا دوجس يف وأ ريخألا

 قيرطلا يف هقهقو اًتضوتم ءاج اذإ ثدحلا يف يناثلا «ينانيغرملا ىواتف» يفو « - هللا همحر-رفزل

 مامإلا ةهقهق ضقنت اهنأ حصألاو ةنونظملا ةالصلا يف اوفلتخا «هءوضو ضقني الو ةالصلا دعب

 هقهق ولو «مهيلع ءوضو الف هنع موقلا ةهقهق ترخأت نإو مهءوضو ضقنت دهشتلا دعب مث موقلاو

 اذه ىلعو « فسوي يبأل اًقالخ ال رصملا يفو ءاًقافتا تضقن رصملا جراخ ةبادلا ىلع ةالصلا يف

 :م . اًقافتا تضقن ودع نم اًمزهنم ناک ولو ءهقهق مث ابكار اهلخد مث رصملا جراخ اهن ول « فالخلا
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 نم اًعيمج ةالصلاو ءوضولا دعيلف ‹ ةهقهق مكنم كحض نم الإ : مالسلا هيلع هلوق انلو

 اذه يور :ش (اًعيمج ةالصلاو ءوضولا دعيلف ءةهقهق مكنم كحض نم الإ مالسلا هيلع هلوق انلو)
 ةماسأ همساو حيلملا وبأو «يرعشألا ىسوم وبأ مهو اًعوفرم ةباحصلا نم سفنأ ةتس نع ثيدحلا
 دبعمو « حيلملا وبأ هنع ىور [. . . .]يرهزلا لاقو «يفوكلا يلذهلا سيق نب رماع نب ورمع نبا
 . راصنألا نم لجرو « ينهجلا

 انثدح يدسلا ريهز نب دمحأ انثدح « همجعم)» يف يناربطلا هاورف ىسوم يبأ ثيدح ام
 انثدح نوميم نبا يدهم انثدح يطساولا ميعن يبأ نب دمحم انثدح يقشمدلا كلملا دبع نب دمحم
 : لاق - هنع هللا يضر- ىسوم يبأ نع ةيلاعلا يبأ نع نيريس تنب ةصفح نع ناسح نب ماشه

 هرصب يف ناكو «دجسملا يف تناك ةرفح يف ىدرتف لجر لخد ذإ سانلاب يلصي ا هللا لوسر انيب
 ءوضولا ديعي نأ كحض نم ةي هللا لوسر رمأف ةالصلا يف مهو موقلا نم ريثك كحضف ررض
 ماشه نع هوور تاقثلا نم ةعامج نأب هلعأ مث هوحن ؟تايفالخلا» يف يقهيبلا هركذو 'ةالصلاو

 اذهلو ءًالسرم هنوكب الإ هدر ىلع يقهيبلا ردقي مل :تلق « يي يبنلا نع ةيلاعلا يبأ نع ةصفح نع
 . حيحص ةيلاعلا يأ لسرمو ءاندنع ةجح لسرملاو ءاذه كرتي

 نسحلاو ةيلاعلا يبأب اًاع ناكو كلام نب سنأ ىلوم نيريس نب دمحم ورمع ابأ نإ :ليق نإف
 .هنعذخأ نمع نالأسي ال امهنإف امهليسارجب اوذخأت ال : لاق يرصبلا

 ةدئاف الف مهدنع ةجح هب موقت ال لسرملا نأ :لوألا : ةثالث هوجو نم ميقتسي ال اذه :باوجلا

 . امهريغ لسرمو امهلسرم نيب قرف الو « ةيصولا هذه يف

 ىأر هنأ هنع يكح يبلكلا ةيحد نبا نأ كلذو « نيريس نبا نع ةياكحلا هذه حصت ال :يناثلا
 نسحلا يبأ نب نسحلا توي : لاقو «هتيصو يف ذخأف انزلا ىلع تمدق نأ زاوجلا ناك مانملا يف

 يف اهركذ . موي ةئاب نسحلا دعب ةئامو ةرشع ةنس لاوش يف تامف ينم فرشأ وهو «هدعب تومأو

 .هيكزو هسفن ىلع هعفرتو نسحلا ىلع هئانث عم روهشملا ملعلا

 ةيلاعلا يبأو «يرصبلا نسحلا قح يف مالكلا اذه لثم هنم عمسي ال هنع كلذ حص نإ : ثلاثا

 نمع يوري تاريخمو .هلثم امهريغل قفتي ال يذلا نيدلاو ملعلا نم امهتناكمو امهتلالج عم

 . ادنسم الو ًالسرم هتیاور دمتعت ال ةقث الو هللا نید ىلع هب رومأم ريغ هنآ هفرعی

 دري «ةحلاص هثيداحأ رئاسف الإو ثيدحلا اذهل ليق ام ةيلاعلا ىبأ ىف ليق اغإ يدع نبا لوقو

 ثیدحلااذهو اه ر نا ون اا راج بع ا ‹ هيف نیریس نبا لوق

 . هشماهو ٩ )۲٤٦۹/۱( دئاوزلا عمجم» عجار ‹ عاطقنالا هتلع (۱)
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 دقف هلسرأ اذإف « هاور هنأ هيلع دهش دقف ناسنإ ىلإ ثيدحلا دنسأ نمو هانركذ امك هريغ هاور دق

 زوجي فيك « ةه هللا لوسر ريغ ىلع ةداهشلازوجي ال : لاق هنأ ةي هللا لوسر ىلع دهش
 اوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم » : مالسلا هيلع هلوقل هملع عم < ؛لطابلاب اإ هللا لوسر ىلع ةداهشلا
 نيملسملل اًماع ناك كلذ . هتلمو هللا نيد يف اربتعم هلوق نوکی ال نمم عمساذإو '«راتلا يف هدعقم

 نيدلا مالعأ نم ةيلاعلا وبأو نسحلاو «هتلادع نع ًالضف هنيد يف حداق كلذو مهنمز يف ادمع

 بحاص وأ رحاس لوق ىلإ تفتلي الف «مدقتلاو ملعلاو لضفلاو ءنيدلا يف ةيلاعلا ةناكملا امهلو

 اذه ىلع ثيدحلا نم فيعضلاو ليسارملا دقت هبهذم نأ لبنح نب دمحأ نم بجعلاو . ىوه

 رشعدحأ كرتو انه سايقلاب ذخأ دقو « «قيقحتلا »ىف يزوجلا نبا هنع هاكح اذكه «سايقلا
 ع الا لاري ارجن و ىف ن اه حاز لاف ف 8 للا لور نع اخ

 هع اه را ا كامار ام داو تیرو

 دبع نع نيصحلا نب زيزعلا دبع نع «هننس » ىف ىنطقرادلا هج رخأف ةريره ىبأ ثيدح امأو

 . تالصلاو ءوضولا داع هقهق اذإ» : لاق هب ىبنلا نع ةريره ىبأ نع نسحلا نع ةيمأ يبأ يركلا

 يبا نعو لاق نم هنع يور نم هريغو «بيذهتلا» يف دع ال :تلق هنم عمسي مل هنو « ةريره يبأو

 «يفانلا ىلع مدقي تبل ا نأل ‹فالخلااذه انرضي الو « هنم عمسي مل ليفو : لاق مث « ةريره

 انثدح يبأ انثدح ةيقب ثيدح نم « لماكلا» يف يدع نبا هاورف رمع نب هللا دبع ثيدح امأو

 ةالصلا يف كحض نم» ایک هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع ءاطع نع يفوكلا سيق نب ورمع

 ( ةالضلاو ىضرلا دعنلف ةه

 هتداع نم ةيقب نإف ‹ حصي ال ثيدح اذه (ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا لاق :تلق نإف

 يف ءزج يناربطلا ظفاحلا عمج دقو مهديناسم نم ناخيشلا جرخ « ةباحصلا نم عمج نع يور :رتاوتم حيحص )١(

 . ثيدحلا اذه قرط

 نسحلا نع ينطقرادلا هاور « ٠١۷( /۳) «لماكلا» يف ف یدع نباو ۰ ۱٦٤( /۱) ينطقرادلا هاور :لولعم فيعض (۱)

 صفح نم ثيدحلا اذه عمس الإ نسحلا نأ « ةلطاب اهلك نسحلا نع ةعبرأ ليواقآ هذهف : لاق مث هجو اذك نم

 . لب يبلا نع ؛ًالسرم» يصايرلا ةيلاعلا يبأ نع نيريس تنب ةصفح نع يرقنملا ناميلس نبا

 ورمع وه امن إو « سيق نب رمع : هيف لوقي مهضعبو : لاقو ۱١۷( /۳) «لماکلا» يف يدع نبا هاور : دج فیعض (۲)

 . )١/ OA 1° ۷ «ةيارلا بصن هرظنا . ها

1۸4 



 ىتم سلدملا سيق نب ورمع انثدح : هلوقب ةياورلا هذه يف حرص دق هنأل لطاب اذه :تلق

 ملسم هل جرخأ دقو . ديقلا اذه نم ةيقبو سيلدتلا ةمهت هنع تلاز اًقودص ناكو «ثيدحتلاب حرص

 : يدع نبا لاقو . اًبذاك ناك الإو عرشلاب حرصي ال ةرابعب يتأي نأ اًقودص ناك اذإ سلدملا طرشو

 .رمع وه اغإو سيق نب ورمع هيف لوقي مهضعبو

 طوح نب بويأ نع ربحملا دواد نع ىنطقرادلا هجرخأف - هنع هللا ىضر- سنأ ثيدح امأو

 . "لوألا لثم رصبلا ريرض لجر ءاجف انب يلصي ب هللا لوسر ناك : لاق سنأ نع ةداتق نع
 لوق كلذ نم باوصلاو ‹فيعض بويأو « كورتم ربحم نب دواد ىنطقرادلا لاق :تلق نإف

 انثدح ةليج نب ورمع نب نمحرلا دبع نع جرخأ مث ءًالسرم ةيلاعلا يبأ نع ةداتق نع هاور نم

 . هركذف ىدرت ىمعأ نأ ةيلاعلا يبأ نبا نع ةداتق نع عيطم يبأ نب ملاس

 نع «ناجرج خيرات» يف يمهسلا فسوي نب ةزمح مساقلا وبأ هاور ىرخأ قيرط هل :تلق
 ءوضولا هيلعف ةديدش ةهقهق ةالصلا يف هقهق نم » : لَ هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ

 . "تالصلاو

 . تالصلا ديمي مث ًاضوتيلف هتالص يف مكنم كحض نما

 فيعض د هنباو « يواهرلا ةرق يبأب ىنكيو «فيعض د نانس نب ديزي : ينطقرادلا لاق :تلق نإف

 هظفل يف رخآلاو ءهايإ هعفر يف : امهدحأ : نيعضوم يف ثيدحلا اذه يف مهو دقو ءاًضيأ

 ملو ةالصلا داعآ ةالصلا يف كحض نم » : هلوق نم رباج نع نايفس يبأ نع شمعألا نع حيحصلاو

 «ءوضولا دعي

 ‹ ريرضلا ةيواعم وبأو « يروثلا نايفس مهنم تاقثلا نم ةعامج شمعألا نع هاور كلذك

 . )۱۹۷:۱٦۳/۱( «ينطقرادلا ننس » (۱)

 هارأ یسوم نب لاله هخیشو )٥۹۸٩( «نازيملا ناسل » . ينطقرادلا هلهج « ديزي نب رامع» هدانسإ يف :تلق (۲)

 بصن» رظنا « )۸۷٠٠١( « ناسللا ١ يف مجرتم « ةعرز وبأ هفعض يعيبسلا قاحسإ يبأ نع يوارلا يعخنلا

 . )٠١۷/١( «ةيارلا

 نب دمحم» ينارفعزلاو يروباسينلا ركب يبآو ليعامسإ نب مساقلا ديبع يبأ هخايشأ نع ينطقرادلا هاور : لولعم (۳)

 هفالخ رباج نع حيحصلاو « حصي ال ركنم ثيدح اذه : يروباسينلا ركب وبأ لاق : هرخآ يف لاقو « ديزي

 (ةيارلا بصن» رظناو (/ ۲ ٩ )١/ نغسلا» « « ءاعفرلا نم ةعامج شمعألا نع هاور كلذك» :هيفو

 . يقيقحتب (۱۰۹/۱)
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 نباو ةبعش هاور كلذكو «مهريغو يمدقملا يلع نب ورمعو يبيرخلا دواد نب هللا دبعو « عيكوو

 يف كحض نم » :لاق هنأ رباج نع جرحأ مث رباج نع نايفس يبأ نع دلاخ نب ديزي نع جيرج
 فلخ اولجع ىتح كلذ مهنم ناك اغإ» : هظفل يف دازو « « ءوضولا دعي ملو ةالصلا داعأ ةالصلا

 . ةع هللا لوسر

 كلذكو «ةهقهقلا كحضلا نم دارملا ناك اذإ « هيلإ انبهذ ام ىلع لدي عوفرملا ثيدحل ا :تلق

 اذهو «ءوضولا ضقني الو ةالصلا ضقني هنأ اندنع مكحلا نإف «هانعم لصأ ىلع كحضلا ناك اذإ

 يف هيأرب لوقي نأ - هنع هللا يضر- رباجل نكي الو ءاًقوقوم وأ اعوفرم ناك ءاوس انل ةجح ثيدحلا

 دقف اًميعض ثيدحلا اذه ناك نإو : لوقن اتأ ىلع عامسلا ىلع لومحم هرمأو . عضوملا اذه لثم

 هللا يضر - نيصحلا نب نارمع ثيدح امأو . بابلا اذه يف ةيورملا ثيداحألا نم هريخب دضتعا

 نب ورمع نع يئالملا سيق نب ورمع نع شايع نب ليعامسإ نع اًضيأ ينطقرادلا هجرخأف - هنع
 ةالصلا يف كحض نم » : لوقي وَ هللا لوسر تعمس : لاق نيصحلا نب نارمع نع نسحلا نع ديبع

 ضرار ةكصلا دعفف

 «ثيدحلا بهاذ «فيعض لدنسب فورعملا يكم لا سيق نب ورمع ينطقرادلا لاق :تلق نإف

 . باذک هنآ هيف لیق دبع نب ورمعو

 راهظإو ةرهش هل ناکو هتبحصب رهتشاو « هنع ظفحو نسحلا سلاج دیبع نب ورمع ناک :تلق

 نع سيق نب ورمع نع ةمالس نب نمحرلا دبع نع هجرخآ يقهيبلاو .ديعب هنع بذكلاف «دهز

 دمحم نع ةيقب نع رخآ قيرط نم يدع نبا هجرخأو ءاعوفرم نيصحلا نب نارمع نع نسحلا
 دعأ » : ةالصلا يف كحض لجرل لاق ةي يبنلا نأ «نيصح نب نارمع نع نسحلا نع يعازخلا

 نع دادش نب دمحم يوريو ةيقب خياشم نم لوهجم يعازخلا دمحم :لاقو . 2 «كءوضو

 هقثو اذه دشار نباو «دشار نبا وه يعازخلا دمحم نأل دودرم اذه« لوهجم دشار نباو نسحلا

 . هنم ثيدحلا اذه يف عروأ ادحأ تيأر ام : قازرلا دبع لاقو «نيعم نب ىيحيو دمحأ

 انثدح قاحسإ نب دمحم ثيدح نم اًضيأ ينطقرادلا هجرخأف هيبأ نع حيلملا يبأ ثيدح امأو

 فلخ يلصن نحن انيب :لاق هيبأ نع ةماسأ نب حيلملا يبأ نع يرصبلا نسحلا نع دايز نب نسحلا

 نب نسحلا ينثدح : قاحسإ نبا لاقو . "لوألا ظفللاب رصبلا ريرض لجر لبقأ ذإ ةا هللا لوسر
 . كلذ لثم هيبأ نع حيلملا يبأ نع ءاذحلا دلاخ نع ةرامع

 . (۱۲)و « (۱۱)و « (۱۰) مقر صن ۰ ٠١۳ : ٥ /۱) «ينطقرادلا نتس» (۱)

 . )1۳/۳( يدع نبال «لماكلا» (۲)

 . ۱١۲( ‹ ۱۹۱1/۱) «ینطقرادلا ننس» (۳)



 . نافيعض ةرامع نب نسحلاو رانيد نب نسحلا : ينطقرادلا لاق :تلق نإف

 «هنم ظفحأ هريغو ليقف هل ناك : لاق « ظفحي ةرامع نب نسحلا ناك ةنييع نبال ليق :تلق

 يروثلا نايفس دنع تنك :لوقي ديوس نبا تعمس : يروخانلا يلمرلا سنوي نب ىسيع لاقو

 ‹ كاذ فيكو : لاق «كنم ريخ يدنع وه هللا دبع ابأ اي : تلقف «هزمغف ةرامع نب نسحلا ركذف

 ركذ ام نایفس لاق : بوي وبأ لاق «ریخب الإ كركذي امف كركذ يرجيف ةرم ريغ هعم تسلج : تلق

 . هتقراف ىتح ريخب الإ كاذ دعب ةرامع نب نسحل ا

 نسحلا نع ناذاز نب روصنم نع -هللا همحر - ةفينح وبأ هاورف ىنهجلا دبعم ثيدح امأو

 . 'يالصلاو ءوضولا داعأ هتالص يف هقهق نم » : لاق الب يبنلا نع دبعم يبأ نب دبعم نع يرصبلا

 . ردقلا يف ةرصبلاب ملكت نم لوأ وهو «هل ةبحص ال دبعم : يقهيبلا لاق :تلق نإف

 ركذ مث «ريغص وهو ةَ يبنلا ىأر دبعم يب نب دبعم هدنم نبال ؛ةباحصلا ةفرعم» يف :تلق
 وبأ ىور :لاق مث «ثيدحلا . اريغص ناكو اًدبعم ثعب هنآو يتميخب ةا يبنلا رورم هدنم نبا

 وبأ هاور «هدنع روهشم ثیدح وهو :لاق مث ءانرکذ ام رخآ ىلإ ناذاز نب روصنم نع ةفينح

 اذه ىف روكذملا ادبعم نأ اذه نم رهظف ءامهريغو ورمع نب ديسأو - هللا همحر - ىضاقلا فسوي

 ول مث «هيف رظني دنسب كلذ ركذي ملو «يقهيبلا معز امك ردقلا يف هيف ملكت يذلا وه سيل ثيدحلا
 باتك يف ربلا دبع نب رمع وبأ لاق «هل ةبحص ال هنأ ملسن الف ردقلا يف ملكتملا ينهجلا هنآ انملس

 اولمح نيذلا ةعبرألا دحأ وهو اًيدق ملسأ : لاقو ةباحصلا يف يدقاولا هركذ : «باعيتسالا»

 . حتفلا موي ةينهجلا ةيولأ

 يف يبهذلا لاقو . ةبحص هل امهالك : متاح يبأ نباو « ىنكلا» يف دمحأ وبأ لاقو : لاق

 هنأ : مزح نبا لاقو ةياور هل حتفلا دهش ةعافر وبأ ينهجلا دلاخ نب دبعم : «ةباحصلا ديرجت»

 دبعم وهو دامح نبا انل لاق : يدع نبا لاقو . اًصضيأ حيبص نب دبعم نب نسحلا نع ًالسرم یور
 يرصب حيبص نب دبعم : يبهذلا لاقو . "ةباحصلا ةيمست »باتك يف يراخبلا هركذ يذلا وهو

 . تبثي الو ةهقهقلا نم ءوضولا يف هثيدح قاحسإ هنع ىور

 هللا دبع نب دماح نع بيهو نع هدانسإب يناربطلا هاورف راصنألا نم لجر ثيدح امأو

 هيلع يبنلا نع راصنألا نم لجر نع ةيلاعلا يبأ نع ةصفح نع ناسح نب ماشه نع يطساولا

 . )١١١/١( «ةيارلا بصن» رظنا . اذهب رقأو فصنأ ثيح يعليزلا ظفاحلا هللا محرو «لسرم» اذه نأ تحل ا لب (۱)

 اذه فلؤملا رتب مل يردأ ال :تلق . ه .| هيف أطخأو ةفينح وبأ الإ دبعم نع : هدانسإ يف لقي مل : يدع نبا لاق (9)

 . !!! صنلا
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 ءاثيش دلاخ عنصي ملو ةبحص هل اركذ الو لجرلا ايمسي الو : : ينطقرادلا لاق . ثيدحلا . مالسلا

 ا م لاد

 و ءاهصقن نم ناصقناهضراعي ال لدع ةدايز يراصنألا لجرلا اذه دلاخ ةدايز :تلق

 يبأ نع ةداتق نع رمعم نع قازرلا دبع ىورام رهشأ وهو ةيلاعلا يبأ لسرم : لوألا
 ضعب كحضف هباحصأب يلصي مالسلا هيلع يبنلاو رئب يف ىدرت ىمعأ نأ ةقث لدع وهو ءةيلاعلا

 . ةالصلا ديعيو ءءوضولا ديعي نأ مهنم كحض ناك نم ةي يبنلا رمأف هعم يلصي ناك نم

 . نيحيحصلا لاجر نم هخويش نم قازرلا دبعو قازرلا دبع ةهج نم ينطقرادلا هجرخأو

 ريرض لجر ءاج : ا a يناثلا

 تيدا نسا نع باش نی ن داتا يقرا اور یرصیا نسا سرم + ثلاثلا

 حيحص لسرم ضي وهو

eTىور :«لماكلا» يف يدع نبا لاقو « ةداتق لسرم :سماخلاو  

 .ًالسرم يرهزلاو «يعخنلا ميه اربإو « ةداتقو « يرصبلا نسحلا ثيدحلا اذه

 هيف نسحلا وأ يرهزلا دنع ناك ول :دمحأ مامإلا لاق «هننس» يف يقهيبلا ىور :تلق نإف
 كحضلا نم ىري ال ناك هنأ نسحلا نع ةداتق نع حص دقو . هفالخ لوقلا راتخا ال حيحص ثيدح
 يف كحضلا يف لاق هنأ يرهزلا نم هريغ وأ ةزمح يبأ نب بيعش نعو . !ءوضو ةالصلا يف

 . ءوضولا داعي الو ةالصلا داعي ةالصلا

 يف اًجرح كلذ اولعجي ملو "“اًئالث هلسغا مث هقرهأف ءانإلا يف بلكلا غلو اذإ» : لاق هنأ ةريره
 . اًعبس لسخلا اعوفرم هتياور

 . (۱1۹/۱) «ينطقرادلا ننس عجار (1)

 ریغاذکه هوري مل ‹ فوقوم اذه : لاقو (۱/٩٩)و « ٦٩( /۱) ينطقرادلا هاور :ثیدح اّنالث هلسغ يف حصب ال ()

 . ها . ملعأ هللاو ءاطع نع يمزرعلا كلملا دبع

 . )۲١٠/١( ربخلا دنسل نيدلا يقت حيحصت يعليزلا ظفاحلا لقنو

 =يف يتأيسو . ربدتف « اذه لثم يف سيل نكل «برقأ نسحللو « هيف فلتخم يمزرعلا كلملا دبعو فيك :تلق=
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 هنأ اي يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم يقهيبلاو ةجام نباو يذمرتلاو دمحأ ىور :تلق نإف

وص نم الإ ءوضوال» :لاق
 یر وآ ت

 . ةهقهقلا يف ءوضو ال هنأ ىلع لدي اذهف ‹حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو

 دجوي مل نإو ءوضولا بجي طئاغلاو لوبلا يف نأل عامجإلاب كورتم اذه رهاظ :تلق

 بهذم ىلع اًصوصخو ءداتعملا جرخملا نم اجرخأ نإ حيقلاو مدلا يفاذكو «حيرلاو توصلا

 مل املف حير الو ‹توص الو «ءاسنلا سمو « ركذلا سم يف ءوضولا بجي هدنع نإف «يعفاشلا

 ءوضولا يفن ىلع لدي ال هنأ ىلع لد توصلا نم انركذ اميف ءوضولا يفن ىلع ثيدحلا اذه لدي

 مكحلاو «حيرلا جورخ يف كش نم قح يف درو ثيدحلا اذه نإ : لوقن اّنأ ىلع ءاًضيأ ةهقهقلا يف

 . الف توصلاو حيرلا ققحت نم يف امأ «كلذك هيف

 نأل ءاهجراخ اًندح ناكل ةالصلا ىف اًندح ةهقهقلا تناك ول : يعفاشلا لاق :تلق نإف

 .تابخ الا را يقام ازاخو املا اهن رس راهطلا نقارن

 ةالصلاب دوصقملاو ءهناحبس برلا ةاجانم ىف ىلصملا نأ رهو «رهاظ امهنيب قرفلا :تلق

 كلذ بسانف ةميظع ةيانج اهيف ةهقهق كحضلاف «ىلاعت هلل ميظعتلاو عوضخلاو عرشنلا راهظإ
 . اهوبنتجيل نيبراشلل ارجزو ءاهل ةناهإ عرشلا نم رمخلا سيجنتك هل ًارجز هءوضو ضاقتنا

 ءهسح باغ ابرو كحضلا نم ةياخلا هذه غلب نم نألو ةالصلا جراخ دجوت ال يناعملا هذهو

 ىلع درو ذإ صنلا نألو . ةدابعلا ىلع ةبانجلا ةدايزل ةالصلا يف اًندح لعجف عجطضملا مون هبشأف

 جراخ اًندح لعجي مل اذه لجألف هدروم ىلع رصتقي لب هريغ ىلع سايقل ال سايقلا فالح

 .ةوالتلا ةدجسو ةزانجلا ةالص يف الو ةالصلا

 هيف عقو فيكف «ةرفح الو ةيكر الو رئب واي هللا لوسر دجسم يف نكي مل :تلق نإف

 ساقلا

 يلصي ناك هنآ ثيدحلا رثكأ يف سيلو ءرطملا هيف عمتجي دجسملا دنع ةرفح رئبلاب دارملا :تلق

 . ةيكر هيف ناك يذلا عضوملا يفو «دجسملا ريغ يف يلصي ناك : لاقي نأ زوجيف «دجسملا يف

 . ىلوأ وهف تبث ةقث لدع وهو ىسوم يبأ ةياور دجسملا ركذ هيف يذلاو

 . اًبيرق ٠ رآسألا»=
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 ةالصلا يف كحضلا ةَ هللا لوسر باحصأ ىلع مهوتي ال هنأ رابتعاب حصي ال اذه :تلق نإف

 نم مهريغ نمو ةباحصلا هفلخ يلصي ناك :تلق . مالسلا هيلع يبنلا فلخ اًصوصحخ ةهقهق

 مهو « ةريبك كحضلا سيلف الإو « مهب نظلا نسح باب نم اذهو ءلاهجلا بارعألاو نيقفانملا

 . ةريبك هنوك ريدقت ىلع رئابكلا نم الو «نيموصعمب رئاخصلا نم اوسيل

 لاقو . هب لاقل ةالصلا يف كحضلا ثيدح تبث ول هنأ يعفاشلا نع يقهيبلا ركذ :تلق نإف

 يبنلا نع تبثي مل : يبهذلا لاقو . حيحص ثيدح كحضلا يف سيل :دمحأ لاق : يزوجملا نبا

 ‹« جردم رثبلا يف عقو يذلا ىمعألا ثيدحو :دمحأ لاقو . ربخ ةالصلا يف كحضلا يف ةي

 . يف هيلع برطضا دقو « ةيلاعلا يبأ [ىلع] هثيدح رادمو

 اذهو «هب لوقي رخآ هجو نم دنسأو «هجو نم لسرأ اذإ لسرملا نأ يعفاشلا بهذم :تلق

 نييكلاملا مزلي ناك : مزح نبا لاقو . هب لوقي نأ همزليف قيرط نم دنسأو هوجو نم لسرأ ثيدحلا

 نوجتحي مهنأل اًضيأ ةلبانحلا مزليو :تلق «هليسارم ددع نع جرخي هرتاوت ةدشب نييعفاشلاو
 ثيدحلاو اًميعض نوكي نأ هلاوحأ لقأ نإ ليق ام هب نوجتحي ال مهنأ ريدقت ىلعو «ليسارملاب

 اولوقي نأ مهنم بجعلاو « ةلأسملا هذه يف هيلع اودمتعا يذلا سايقلا ىلع مدقم مهدنع فيعضلا

 اوكرت مهو «سايقلاب ثيداحألا نم ريثك كرت ىلإ مهنوبسنيو سايقلاو يأرلا باحصأ انئاملعل
 اولمعو رابكلا نيعباتلا نم ةعامج هلسرأف ةرشع اذه انيب ام ةباحصلا نم ةعامج هاور اًتيدح

 انآ یلع «يفنلا ىلع مدقم وهو تابثإ انباحصأ هاور امو يفنف يبهذلاو دمحأ لوق امأو . سايقلاب

 . هلبق هملع نم ىلع ةجح نوكي ال ء يشب صخشلا ملع مدع لوقن

 ناك نم ةياور نألو .نوعباتلاو ةباحصلا هملع يذلا ثيدحلا اذه لثمو يأ :ش ( هلثمبو) :م

 يذلا سايقلا يأ :ش (سايقلا كرتي) :م هباحصأو ىسوم يبأك داهتجالا يف مدقتلاو هقفلاب اًقورعم

 يأ :ش ( ةقلطم ةالص يف درو) :م روكذملا ثيدحلا يأ :ش (رثألاو) :م هريغو يعفاشلا هيلإ بهذ

 ةدجسو ةزانجلا ةالص ىلإ ىدعتي الف ةروكذملا ةالصلا ىلع يأ :ش (اهيلع رصتقيف) :م ةلماك

 نإف ؛ مئانلا ةالصو ءنيتياورلا دحأ ىلع ءوضولا دعب ينابلا ةالصو «يبصلا ةالصو «ةوالتلا

 يعفاشلا سايق نع باوج ةقيقحلا يف هرخآ ىلإ رثألاو :هلرقو «كلذ عيمج يف دسفي ال ءوضولا

 .انققح امك ةوالتلا ةدجسو ةزانحلا ةالص ىلع

 «ء ةالصلا يف كحضلاو « ءيقلاو « مدلاب هضقن مدعو ءوضولا ضقن يف سيل : « ةصالخلا» يف يوونلا لاق (۱)

 . (4۹ /۱) «ةيارلا بصن هرظنا . ىهتنا . حصي ثيدح
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 ام ىلع وهو هناريج نود هل ًاعومسم نوکی ام كحضلاو هناريجلو هل ًاعومسم نوكي ام ةهقهقلاو

 ءوضولا نود ةالصلا دسفي ليق

 دسفت يتلا ةهقهقلا فيرعت ىلإ اذهب راشأو :ش ( هناريجلو هل اعومسم ناك ام ةهقهقلاو) :م

 هنأل : هلوق هيلع لد كحاضلل يأ :ش ( هل اعومسم نوكي ام كحضلاو) :م ًاعيمج ءوضولاو ةالصلا
 يأ :ش (وهو) :م هلوح ناك نم هعمسي ال نأ دارأ :ش ( هناريج نود ) :م كحضلاب الإ موقي ال

 نود ةالصلا دسفي) :م كحضلا نأ -هنع هللا يضر- رباج ثيدح يف :ش (ليق ام ىلع) :م كحضلا

 دسفمب سيل هنأل مسبتلا ركذي ملو «ركذلاو ةهقهقلا نيب قرف هنإ مث ضقتني ال ينعي :ش ( ءوضولا
 . لخدم انهه هل سيلف ءوضولل الو ةالصلل

 ناك هي هللا لوسر نأ رباج ثيدح نم ينطقرادلاو يلصوملا ىلعي وبأو يناربطلا ىورو
 ناو تست هللا لرو ا : ليق « فرصنا املف « ةالصلا يف مسبتف رصعلا هباحصأب يلصي

 بلط نم عجار وهو . «تمسبتف يل كحضف رابغ هحانج یلعو لیئاکیم يب رم هنإ ١ : لاق يلصت
 .موقلا

 يف يوسي مث :مالسلا هيلع ليلاكيم ناكم مالسلا هيلع ليري ركذا ؛يناربطلا مجيعم» يقو
 ليقو لاستغالا نود اًضيأ مميتلا لطبيو .ال وأ هنانسأ تناب ءاوس وهسلاو نايسنلاو دمعلا ةهقهقلا

 ىسوم وبأ لاق انلوقبو «هئوضو ريغب ةالصلا زوجي ال ىتح اًضيأ لسغلا يف ءوضولا لطبي
 ديبعو يعازوألاو نيريس نب دمحمو يروثلا نايفسو يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلاو يرعشألا
 . هللا

 سم : اهنم «ةيادهلا» بحاص اهركذي مل انباحصأ ريغ دنع يتلا ضقاونلا نم قحاول: عورف
 هللا دبعو « بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمع لوق وهو «اندنع ءوضولا ضقني ال ةباعم ركذلا

 «ناميلا نب ةفيذحو « تباث نب ديزو «رساي نب رامعو «سابع نب هللا دبعو «دوعسم نبا
 ةياور يف ةريره يبأو ةفوكلا لهأ دنع صاقو يبأ نب دعسو « ءادردلا يبأو «نيصحلا نب نارمعو

 وهو بيسملا نب ديعسو «يرصبلا نسحلا نيعباتلا نمو «ربلا دبع نب رمع وبأ هاكح اذكه «هنع
 ءوضولاب ىتفأ ةَ هللا لوسر باحصأ نم دحأ ملعي مل : يواحطلا لاقو . يروثلا نايفس بهذم

 دمحأو يعفاشلا لاقو . ةي هللا لوسر باحصأ رثكأ كلذ يف هفلاخ دقو «رمع نبا ريغ هنم

 1 .هنم ءوضولا بجي :دوادو

 بجوأ نم مهنمو ‹فكلا نطابو ةذللا طرش نم مهنم كلذ يف كلام باحصأ فلتخاو

 - «غزاولا» ةمجرت يف نابح نبأ هاورو (۸۲ /۲) «عمجملا ». فيعض وهو عفان نب غزاولا هيف : يمثيهلا لاق (1)

 . )١/ ١١١( ةيارلا بصن» عجار . هب جاجتحالا لطبيف مهولا ريثك هنإ : لاقو -ءافعضلا
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 وهو بجاو ريغ ةنس هنم ءوضولا : ليقو ءدوادو كلام نع يورم «نايسنلا نود دمعلا يف كلذ

 ةرسب ثيدح كلذ نم مهل هيف ةبرطضم هنع ةياورلاو «برعلا لهأ دنع كلام لوق هيلع رقتسا يذلا

 وبآ هاور . '« اضوتيلف هركذ سم نم » : لاق ةي هللا لوسر نأ ناورم ةلاخ لفون نب ناوفص تنب
 ةيزخ نبا هاورو « ناخيشلا هجرخي ملو «هححصو يذمرتلاو دمحأو ةجام نباو يئاسنلاو دواد

 «بابلا اذه يف ءيش حصأ هنأ يراخبلا نع لقنو ءاهثيدح نم دوراجلا نباو مكاحلاو نابح نباو

 . ربلا دبع نبا هاكح اميف نعم نب یحی ًاضیأ هححصو

 نم وأ ءاهنع ةورع عامس يف عقو فالتخال ناخيشلا هجرخي مل ثيدحلا اذه : يقهيبلا لاق

 ىلع وهف «ثيداحأ ةدع يف مكحلا نب ناورب يراخبلا جتحاو هتاور عيمجب اجتحا دقف ناورم

 . لاح لکب يراخبلا طرش

 ركب يبأ نبا هللا ديبع نع كلام نع يئاسنلاو دواد يبأ ثيدح قيرط نأ كلذ نع باوجملاو

 دنع نوکیام ترکذف ناورم ىلع تلخد :لاق ریبزلا نب ةورع نع مزح نب ورمع نب دمحم نبا
 هركذ سم نم :لاق ةي هللا لوسر نأ ناوفص تنب ةرسب ينتربخأ : ناورم لاقف ءوضولا

 يف نآو ةرسب نع ناورم نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةجام نباو يذمرتلا قيرطو .؟ًأضوتيلف
 اونوكي مل نيذلا ةعامجلا نم هنإ : هيف ةنييع نب نايفس لاق «هللا ديبع نب ركب يبأ لوألا دانسإلا

 مث« ةنييع نبا نع هدانسإب يناربطلا هاور . هنم انرخس مهنع ثدحی هانیأر دقو . ثيدحلا نوفرعي

 عاطقنا تبثف : لاق مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب وب ينثدح يرهزلا ينثدح يعازوألا هجرخأ
 . هفعضو ربخلا اذه

 لاقو «ثيدحلااذه هيبأ نم ماشه عمسي مل :لاق يئاسنلا نإف : يناثلا دنسلا يفو

 ثيدحلا عجرف ةورع ينثدح مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نم ماشه هذخأ اغنإ : يواحطلا

 . ركب يبأ ىلإ

 : لاق ةورع نب ماشه نع ناطقلا ديعس نب ىيحي نع يذمرتلا ةياور هيلع لكشي :تلق نإف

 : لاق ماشه نع دیعس نب ییحی انثدح ٩ هدنسم »يف دمحأ ةياور كلذكو « ةرسب نع يبأ ينربخأ

 ء(١١١) «دواد يبأ ننس» -هللا هظفح- ينابلألا نيدلا رصان ةمالعلا هححص « لمعلا هيلع : تاقث هلاجر هدانسإ ()
 . (۳۸۸) ةجام نباو « (۷۱) يذمرتلاو

 نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو « )١/ ١١١( «ةيارلا بصن ». بابلا يف ثيدح لثمأ اذه : يعليزلا ظفاحلا لاقو

 نب ديزو رباجو ةشئاعو « سينأ تنب ىورأو « ةريره يبأو « بويأ يبأو ‹ ةبيبح مأ نع بابلا يفو « حيحص
 . « بابلا اذه يف ءيش حصأ اذه» : يراخبلا لاقو ءرمع نب هللا دبعو دلاخ
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 ناطقلا ديعس نب ىيحي هاور :هننس» يف يقهيبلا لاق «هتربخأ ناوفص تنب ةرسب نأ يبأ ينثدح

 . هيبأ نم ماشه عامسب هيف حرصف «هيبأ نع ةورع نب ماشه نع
 نإ لاق مث ةرسب نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع قرط سمخ نم اًضيأ يواحطلا هجرخأ :تلق

 راص امدعب الإ ءيش هيلع ركني مل تبث ةقث ةورع «هيبأ نع ثيدحلا اذه عمسي مل ةورع نب ماشه

 لسرأ هنأ دهشي ناكو «هدلب لهأ هيلع كلذ ركنأف هيبأ ريغ نع ةياورلا يف طسبنا هنإف «قارعلا ىلإ

 اًقودص ماشه ناکو هاضری ال كلام ناك :شارخ نبا لاقو . هیبأ ريغ نم هعمسي ناک امن هیبأ نع

 ىلع طح يقهيبلاو «قارعلا لهأل هثيدح هيلع مقن اكلام نأ ينغلب «حيحصلا يف هرابخأ لخدي

 ةجح ةقث ركب وبأو ركب يبأ نع هيوري اذإ نوكي نيأو :لاقف «سيلدتلا ىلإ اماشه بسني يواحطلا
 وأ ًالوهجم هقوف نم نيبو هنيب ةقثلا لخدي نأب ثيدحلا فعضي اغإ «ثيدحلاب ملعلا لهأ ةفاك دنع

 . ةجحلا هب تماق اًقورعم ةقث لخدأ اذإف اًميعض

 هاعد يذلا يواحطلا ىلع هلماحت نكلو « روكذملا ثيدحلا يف سيلدتلاب يقهيبلا فرتعا :تلق

 دحاو هنع يورملا نيبو يوارلا نيب نوكي نأ سيلدتلا نم هصلخي الو اذه لوقي فيكو « هلاق ام ىلإ
 هيف ىرت سيلدتلا ةروص يف حالصلا نبا ليثمت ىلإ رظناف ءاًميعض وأ ةقث ةطساولا ناك ءاوس رثكأ وأ

 ينانعلا روصنم ابأ تعمس : لاق ظفاحلا هللا دبع وبأ انربخأ : لاق يقهيبلا نأ ىلع انلق ام ةحص

 ىيحي ينثدح :لوقي لبنح نب دمحأ تعمس :لوقي ينارعشلا دمحم نب لضفلا تعمس : لوقي

 : ییحی لاق دلا ن ي آے نر ن ا ی : لاق ةبعش نعديعس نبا

 هيبأ نم ثيدحلا اذه عمسي مل اًماشه نأب حرص ةبعش . اذهب يبأ ينربخأ لاقف اًماشه تلأسف

 .هابأ عمسي مل هنأ ةبعش لوقل اًضراعم هيبأ نم عمس ىيحي لوق نوكي فيكف «ةورع

 دمحم انثدح يواحطلا هاور ام وهو «ماشه ريغو يرهزلا ريغ اضيأ ةورع نع هاور :تلق نإف

 هنأ دوسألا وبأ انثدح :لاق ةعيهل نبا انثدح : لاق دسأ انربخأ : لاق نذؤملا عيبرو جاجح نبا

 . يو يبنلا نع ةرسب نع ركذي ةورع عمس

 جتحي اذهل يضر اًمئاد سيل وهو « ةعيهل نباب نوجتحي فيك : لاقف يواحطلا باجأ :تلق

 . عوضوملا بلق اذه يفو . مكيلع هب جتحا اميف مكمصخل رجح هنولعجي ال هنإو « عضاوم يف هب

 نوکیف هباتک نم عضاوم يف هب جتحیاذهلو «يواحطلا دنع يضرم ةعيهل نبا :تلق نإف

 . قيرطلا اذه نم هدنع احيحص ثيدحلا

 ةقث هنأو هب جتحي هنأ انملس نئلو . تاعباتملا يف هركذي نكلو «هب جتحي هنأ ملسن ال :تلق

 ةورع نإ اًضيأو «ثيدحلا اذه قيرط يف ةورع ىلع رادملا نوكيو هبارطضال فيعض ثيدحلاف هدنع
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 دجوي ال نمم هدنع ةرسب نوكل امإ كلذو «هيلإ تفتلي ملو هربتعي مل ينعي ةرسب ثيدحب عفري مل

 امو «هتفرعم ىلإ ةجاحلا مومع عم ةياورلا هذهب تدرفنا اهنوكل كلذ ولو « اهنع مكحلا كلذ لثم

 ةرسب يدي نيب هلاق امنإ مهنم دحأ هلقني ملو « ةباحصلا رابك يدي نيب اذه لقي ملوي هللا لوسر لاب

 لوبقلا بجي نم لاح يف سيل ناورم نوكل امإو اهردخ يف ءارذعلا نم ءايح دشأ ةَ ناك دقو

 ريغ هدنع ناورم ربخ ناک ناف اهنع وه هربخ نود ةرسب نع ناورم يطرش ربخ هناف هلثم نع

 .ًالوبقم نوكي ال نأ یرخ ةيطرش ربخف «لوبقم
 . انركذ ام ىلع هب يراخبلا جتحا ناورم :تلق نإف

 ةورعل ترهظ دق هيف ةلعل هربخ ةورع ىور انإو ةورع دنع ةقث نوكي نأ كلذ نم مزلي ال :تلق

 . هنع هللا يضر- ريبزلا نب هللا دبع ىلع جرخ نيح اميسالو

 طق نکی ملو « ریبزلا نبا ىلع هج ورخ لبق جورخ هل ملعی ال ناورم مزح نبا لاق :تلق ناف

 . هجورخ دعب ال هیخآ ىلع هج ورخ لبق الإ ةورع يقل

 يذمرتلا حيحصت نع باوجلاو . هيف رظني ليلد ماق اذإف ‹ىوعدلا هذه ىلع ليلد ال :تلق

 هللا لوسر نع حصت ال ثيداحأ ةثالث : تلق «نيعم نب ىيحي لوق هضراعي هنأ وه ثيدحلا اذه

 حيحصتلا يف عجرملا هيلإو ‹« نأشلا اذه يف ةدمعلا وه نيعم نب ىيحيو « اذه اهنم ةي

 . فيعضتلاو

 نع نيفلاخملا ضعب لثئس نامزلا اذه لهأ نم ادساف اًبصعت هدنع نم ضعب لاق :تلق نإف

 لكو «يلوب الإ حاكن الو «ركذلا سم ثيدح : حصت ال ثيداحأ ةثالث : لاق هنأ نيعم نب ىيحي

 . نيعم نبا نعاذه فرعي الو نایفس نع اذه فرعي : لاقو . مارح رکسم

 كلذبو «يفنلا ىلع مدقم تابثإلا نأ ىلع هيف رظني ىتح كلذ ىلع ليلدلا مقي مل :تلق

 هنأ يراخبلا لوق نع باوجلاو «نيعم نبا نع تبثي ال اذه نأ اًضيأ يزوجلا نبا لوق نع باجي

 دتعا دقو « بابلا ثيداحأ نم هريغ نم حصأ همالك ىلع وه هدارم نأ بابلا اذه يف ءيش حصأ

 هب يضر ول يراخبلا نإف «كلذك سيلو «هحيحصت يراخبلا نع ىكحف ةرابعلا هذهب يبرعلا نبا

 لاب نم هلیوأتف هتوبشب انملسو انلزنت نئلو « ملسم الو « وه هجرخي ملو هحیحص يف هجرخأل

 دحأ ءاج وأ : ىلاعت هلوقل ةداع هركذ سي لوبي نم نأل ءلوبلا نع ةيانك ركذلا سم لمحيف

 «ًاضوتيلف » : هلوق نم دارملا نوكي وأ «ثدحلا نع هب ىنكلو ٤١( ةيآلا : ءاسنلا) (طئاغلا نم مكنم

 . ىقفلا يفني لكالا لبق ءوضولا » : هلوق يف امك نيديلا لسغ

 . هجیرخت مدقت دقو : تبثی ال (۱)
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 اءوضو نيديلا لسغ يمست برعلا تناك نإو نيديلا لسغ دارملا سيلو نابح نبا لاق :تلق
 امك اًعطقنم هلعجو يواحطلا هفعضتسا :تلق . ةالصلل هءوضو اض وتيلف ةرسب ثيدح يف نأ ىلع

 لاقو «لولعم يراخبلا دنع وه ٩ مامإلا» يف لاقو «لولعم ةرسب ثيدح ريدقت لك یلعو « انرکذ

 ام اذه لثمب مكحيو لوقي ةعيبر ناكو . يطرش نع يطرش هيوري ةرسب ثيدح : يبرحلا ميهاربإ
eةالصلا نيدلا ماوق اغنإ . اهتداهش تلبق ام لقبلااذه ىلع ةرسب تدهش ول هب  

 ثيدح : لاق ءةرسب الإ نيدلا اذه ميقي نم ةي هللا لوسر باحصأ يف نكي ملف روهطلاب ةالصلاو

 سمف يئوضو ضقني مل ضيح وأ مد يف يدي تعضو ول : ةعيبر لاقو . ةعامج هفعض ةرسب
 ال ةأرما ثيدحل انيبن ةنسو انبر باتك عدن ال - هنع هللا يضر- رمع نع يورو - .هنم رسيأ ركذلا
 ىصح نم افك ذخأ ديز نب دوسألا نأ ىوريو . تيسن مأ تظفحأ « تبذك مأ تقدصأ يردن
 .اذه لث ثدحت كليو : لاقو يبعشلا هب بصحو

 « ةشئاعو سينأ هنبا ىور « ةريره يبأو « ىسوم يبأو ةبيبح مأ نع بابلا اذه يف :تلق نإف
 دعسو « سابع نباو «يلع نب قلطو « رمع نب هللا دبعو « هللا دبع نب رباجو « دلاخ نب ديزو
 - ةصيبقو ‹ بعك نب يبأو «ةديح نب ةيواعمو «ريشب نب نامعنلاو « ةملس مأو «صاقو يبأ نبا
 نم » :لوقي ةا هللا لوسر تعمس : تلاق ةجام نبا دنع ةبيبح مأ ثيدحف « -مهنع هللا يضر
 . مكاحلاو ةعرز وبآ هححصو « اًضيأ يناربطلا هجرخأو . "“اضوتيلف هجرف سم

 لاق اذكو «نايفس يبأ نب ةبتع عمسي مل : لاق ةبتع نع ًالوحكم هيف نأل يراخببلا هلعأ :تلق

 . عطقنم : لاقو يواحطلا هجرخأ يئاسنلاو متاح وبأو « نیعم نب ییحی

 سم نم : و لاق اًضيأ ةجام نبا دنع ىسوم يبأ ثيدحو
 اشراف جرف

 ىلإ هديب مكدحأ ىضفأ اذإ » : ك هللا لوسر لاق :لاق نابح نبا دنع ةريره يبأ ثيدحو

 . عضولاب مهضعب , همهتاو مهقافتاب كورتم ةورف يبأ نب قاحسإ هيفو .

 يف هتجرد عفرو هللا همحر- ركاش دمحأ ةمالعلا عفد دقو )١/ ١ «٠ «يذمرتلا ننس» : عطقنم لولعم ١(

 يف ظفاحلا نع ًالقان - اهب حرصملا ميحد ةياورب « ةسبنع نم لوحكم عمسي مل :لاق نم لوق -نييدهملا
 .« صيخلتلا»

 دمحأ نع هحيحصت « للعلا» يف لقن لالخلا نأو» . اذه يف ام كيلع ىفخي ال «هححص مكاحلا نأ» : هلوق :هباوج

 نم اذام ناكف نيتجردلاو ةجردلا لزني دقو مامإلا باحصأ نع يوري لالخلاف « قيرطلا ةحصب ربتعي
 عامسلا نيبي ال هريغف اًنيش اهنم دافي ال « نييماشلا ثيدحب فرعأ وهو مهفلاخ ميحد » : هلوقو « !!ةطساولا

 . ملعأ هللاو ‹ هنم ىلع رهسم وبآو « لزان « میحد»و

 . )٤۸۲( «ةجام نبا ننس» : ادج فيعض (۲)



 دمحأ هاورو « هححصو «هکردتسم» يف مکاحلا هاورو .« اضوتیلف لئاح الو «رتس امهنیب سیلو هجرف
 هجرف ىلإ هديب ىضفأ نم » : هيف هظفلو «اضيأ يقهيبلاو «٠ هننس» يف ينطقرادلاو «« هدنسم» يف
 ءاملعلا ظلغأ دقو « كلملا دبع نب ديزي هيفو . “'ةالصلا ءوضو هيلع بجو دقف باجح اهنود سيلو
 دنس فيعض لاقو «ثيدحلا كورتم : ىئاسنلا لاقو «ثيدحلا ىهاو : ةعرز وبأ لاقف هيف لوقلا

 جحا ى اغار ناخ قبا لات تفرع 5اف ‹« هرخآب طلتخاو « ثيدحلا

 ىورأ نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع يناهبصألا ميعن يبأو رذنملا نبا دنع ىورأ ثيدحو

 يف ريثألا نبا اهركذو . "«اضوتيلف هجرف سم نم ١ : لاق هنأ - مالسلا هيلع - يبنلا نع سينأ تنب
 هيف یرت امک اذهو «يزاجح يباؤذلا ىورآ وبأ ليقو :لاق مث «ثيدحلا اذه ركذ مث تايباحصلا

 - ةشئاع ثيدحو هريخب لختشت الأ اذهب عنصيام : لاقف هنع يراخبلاو يذمرتلا لأسو «فالحخ

 نوسمي نيذلل ليو » : لاق هَ هللا لوسر نأ ةشئاع نع «هننس »يف ينطقرادلا دنع - اهنع هللا يضر

 اذإ » : لاق ءاسنلا تيآرفأ لاجرلل اذه يمأو يبأب : ةشئاع تلاق «نوؤضوتي الو نولصي مث مهجورف

 «يرمعلا رفعج نب رمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع هيفو "«ةالصلل اضوتتلف اهجرف نكادحإ تسم
 دقو . بذكي ناكو : متاح وبأ داز «كورتم : ةعرز وبأو متاح وبأ لاقو ءاًبذاك ناك :دمحأ لاق

 لجرو انآ تلخد : لاق يريمحلا هللا دبع نب فيس ثيدح نم هیفاني ام « هدنسم» يف ىلعي وبأ یور

 لوسر تعمس :تلاقف « اهجرف سمت ةأرملا وأ هجرف سي لجرلا نع اهانلأسف ةشئاع ىلع يعم

 . «يفنأ وأ تسسم هايإ يلابأ ام » : لوقي ةي هللا

 نب دمحم ىنثدح قاحسإ نبا نع ٠ هدنسم» ىف دمحأ دنع ىنهجلا دلاخ نب ديز ثيدحو

 دمحأل : يمشيهلا هازعو « )١/ ٠١۸( مكاحلا هاور . «هوفعض» يلفونلا كلملا دبع نب ديزي ىلع هرادم : فيعض )١(

 هجرخأو ٠١۳(« /۱) يقهيبلا اورو « ١)١/ ٠٤١( عمجملا» . هقيرط نم «ريغصلا »و « طسوألا» يف يناربطلاو

 . )١١١/١( «ةيارلا بصن» رظنا . ةريره ىبأ ىلع « اًقوقوم» يراخبلا قيرط نم

 ؛للعلا» يف ينطقرادلل هازعو (۲۹) ۸6 ةباصإلا »يف ظفاحلا هنع هلقن ‹ نكسلا نبا هلاق : تبثي ال (۲)

 . «يذمرتلا عماج» نم ءوضولا يف ركذ اهل : لاقو « هدنم نباو

 ثيدح اذه : متاح وبأ لاقو . فيعض يرمعلا نمحرلا دبع : لاقو ۰۱٤۷ ۱٤۸( /۱) ينطقرادلا هاور : فیعض (۳)

 نآ ولو « ةي يبنلا نع ةرسب نع ناورم نع ةورع نع ركب يبأ نب هللا دبع نع باهش نبا هيوري امغنإ «فيعض
 . ۳١/١[ للعلا] . ثيدحلا نهو ىلع لدياذهو « ادحأ مهنيب لخدي مل ةشئاع نم هعمس ةورع

 ءالؤهو « فيس نع هيبأ نع عافد نب نيسح نع ةماميلا لهأ نم لجر ةياور نم ىلعي وبأ هاور : يمشيهلا لاق )٤(

 )١/ ٠١١( «ةيارلا بصن ةرظناو « ١)۱/ ۲۲١( دئاوزلا عمجم» . مهيف لاقيام لقأ وهو « نولوهجم
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 نم » :لوقية هللا لوسر تعمس ينهجلا دلاخ نب ديز نع ريبزلا نب ةورع نع يرهزلا ملسم
PEقاحسإ نبا هيف أطخأ : ينيدملا نبا لاقو « يناربطلاو رازبلا هاورو . » 

 هيف هفلاخ اذإ ءيش يف ةجح قاحسإ نب دمحم نولعجت ال مكنإ :لاقو ءاًضيأ يواحطلا هجرخأو
 نوكي نأ هب تلخأو «ركنم ثيدحلا اذه سفنو «درفنا اذإ يضر الو ثيدحلا اذه يف هفلاخ نم

 هل لاق املف «هيف ءوضو ال نأ ةياور نم هباجأ جرفلا سم نع ناورم هلأس نيح ةورع نأل ‹ءاًطلغ

 مکب دلاخ نب دیز توم دعب اذهو هب تعمس ام : ةورع هل لاق لاق ام ويي يبنلا نع ةرسب نع ناورم

 لاق . هلي ىبنلا نع دلاخ نب ديز هايإ هثدح دق ام ةرسب ىلع ةورع ركني نأ زوجي فيكف هللا ءاش ام

 ید هن ی اج نیو ی یر یوزر : «ةفرعملا» باتك يف يقهيبلا

 . طلغ هنأ ىلإ بهذ مث ةجحب سيل هنأو «قاحسإ نبا ىلع نعطلا يف ذخأ مث « راسي نب قاحسإ

 نبا ىلع يواحطلا نعط فيكو «نيققحملا مالك مهفي فيك يقهيبلا نم نعطلا اهيف :تلق
 نب دمحم نولعجت ال متنأ : مصخلل لاق انإو « هيف هنم اتعط سيل يواحطلا هركذ يذلاو « قاحسإ

 ثيح «مصخلا ركسع كلذب رهتشا اغنإو « هيف هنم نعطلا مزلتسي ال لوقلا اذهو «ةجح قاحسإ

 ةجح ثيدحلا نوك دنع هيف نعطيو هكر تيو «هل ثيدحلا نوك دنع ةجح قاحسإ نب دمحم لعجي

 لاقو .ةلجاجدلا نم : هيف لاق اكلام نإف نعاط لوأب وه امف هيف نعط هنأ انملس نئلو «هيلع

 هنأ :اهنم بابسأب « ءاملعلا نم دحاو ريغ قاحسإ نبا تاياورب جاجتحالا نع كسمأ دق بيطخل ا

 يبهذلا لاقو . هنع عوفرب سيلف قدصلا امأف «هثيدح يف سلديو «ردقلا ىلإ بسنيو « عيشتي ناك

 1 هظفح يف ءییس وهو ةراکن هب درفنا امیف

 هركذ مكدحآ سم اذإ » : لم هللا لوسر لاق :لاق رباج نع ةجام نبا دنع رباج ثيدحو

 نم ةعامج تعمس : يعفاشلا لاق دقو « لاسرإلاب هلعأو يواحطلا هجرخأو . "«اضوتيلف

 . لسرملاب نوجتحي ال مهو ارباج هيف نوركذي الو « هيوري عفان يبأ ريغ ظافحل ا

 ديلولا نب دمحم نع ديلولا نب ةبتع نع يقهيبلاو دمحأ دنع ورمع نب هللا دبع ثيدحو

 سمن اذإ ١ : ل5 يبنلا نع رمع نبا نع عفان : نيركنم نيثيدح الإ قاحسإ نبال ملعأ ال : ينيدملا نب يلع لاق (1)

 . «هجرف سم نم» : اعوفرم دلاخ نب ديز نع ةورع نع يرهزلاو « مكدحأ
 ةيطخلا ةخسنلا «ةيلاعلا بلاطملا» يف لاق اذك قاحسإ نبا نم ةيوست سيلدت ريخألا ثيدحلا ظفاحلا لعج دق :تلق=

 . (ايكرت) ةدنسملا

 . )٤۸١( «دئاوزلا» يف يريصوبلا هلاق : لاقم هدانسإ يف

 ركذ دقو- : متاح وبأ لاقو . )١/ ٠١١( يقهيبلل ؟ىربكلا ننسلا »عجار ٠ لاسرإلا هباوصو لولعم ثيدحلاو :تلق

 ١۹[. /۱ للعلا] .ارباج نوركذي ال ًالسرم ة٤ يبنلا نع نابوث نبا نع هنووري سانلاو ءًأطخ اذه - ثيدحلا هل
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 هجرف سم لجر ايآ» : ةَ هللا لوسر لاق :لاق هدج نع هیبأ نع بیعش نب ورمع ينثدح يديبزلا
 نأ نومعزت متنأ : مهل لاقو يواحطلا هجرخأو )۲ (ضوت تلف اهجرف تسم ةأرما اأو اضوتيلف

 ‹ عطقنم مكلوق ريغاذهف ةفيحص نع هثيدح اغنإو « هنع اًنيش هيبأ نم عمسي مل بيعش نب ورمع
 . مكدنع ةجح هنورت نأ بجي ال عطقنملاو

 لقي مل هلاب امف هدج نع هیبآ نع بیعش نب ورمع ثیدحب جتحي يواحطلا ناك اذإ :تلق نإف
 . اذه هثیدحب لمعي مل

 تہثف «هنع قلط ثيدح رخأتل هب لمعلا نكي ملف يلع نب قلط ثيدح هضراع هنأل :تلق

 . جرفلا سب ضاقتنالا ثيداحأ خاستنا كلذب

 مدق اقلط نأل قلط ثيدحل خسان بابلا اذه يف هانركذ يذلا ةريره يبأ ثيدح :تلق نإف

 ناكف ةرجهلا نم عبس ةنس ملسأ ةريره وبأو شيرعلا ىلع دجسم او ةرجهلا ءادتبا يف ةي يبنلا ىلع

 قلط ثيدح نأ ىلإ لام اًضيأ يناربطلاو . خسان هنأل بجاو نيرمألا دحأب ذخألاو اًرخأتم هثيدح

 هنأك لجر ءاجف ةَ هللا لوسر ىلع انمدق : لاق هيب نع قلط نبا نع دواد وبأ یور :تلق . خوسنم

 كنم ةعضب الإ وه له »: لاق « ًأضوت امدعب هركذ لجرلا سم يف ىرت ام : هللا يبن اي :لاقف يودب

 ءوضولا هيف عرش اإ يبنلا نأ هغلب ناك هنآ ىلع ةلالد «هرخآ ىلإ ىرت ام هلوق يفف "هنم ةعضب وأ

 ال لقعلاف الإو سجنلا جراخلا نم ناك اغإ ثيداحألا نأ مهدنع رقتسم اف الإو «كلذ نقيتي نأ دارأف

 . نيرمألا رخآ وه قلط ثيدح نوكي اذه ىلعف «ءوضولا ضقن هبساني ركذلا سم نأ ىلإ يدتهي

 .هلسرأ مث ةباحصلا ضعب نم هعمس رخأت ةريره وبأ ناكو

 ةحص ملسن ال نحنو ثيدحلا ةحص توبث دعب حصيامنإ خسنلا ىوعد : رخآ باوجو

 ينطقرادلا دنع -امهنع هللا يضر“ رمع نب هللا دبع ثيدحو - هنع هللا ىضر- ةريره ىبأ ثيدح

 : ا وهز اشرنا ن نا : لاق هنأ ل هللا لوسر نع «هننس» يف

 ؛نابوث نب تباث» هعباتو . بيعش نب ورمع نع يديبزلا نع « ديلولا نب ةيقب : قيرط نم يقهيبلاو دمحأ هاور (۱)

 )٠٠۸/١‹ هةيارلا بصن» عجار . «هوفعض» لب . يوقلاب سيلو حابصلا نب ىنغملا امهفلاخو . يدع نبا دنع

۹ 

 همحر < يذمرتلا ىسيع وبأ راشأ دقو )٠١۹( يئاسنلاو « )١١۷( دواد يبأو « )۷٤( يذمرتلا ناس : حيحص (۲)

 هركذ سم نم » اعوفرم هيبأ نع قلط نب سيق نع هاور ثيح ةبتع نب بوي نم بارطضا عوقو ىلإ : - هللا

 .دمحلا هللف « تركذ ام ةياورلا نم حجرو ٠ءيشب سيلو « اضوتيلف

 >فيعض يرمعلا هللا دبعو « هيف ملكتم قاحسإو : ظفاحلا لاق . )١/ ١٤١( ينطقرادلا هاور : فيعض (۳)

°۳ 
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 هجرخأو . «اضوتيلف هجرف سم نم» :امهظفلو «هدنسم»يف رازبلاو «ريبكلا يف يناربطلا هاورو
 يفو «ناميلس نب يئالعلا يناربطلا دنس يفو «هدنس يف هللا دبع نب ةقدصب هلعأو اًضيآ يواحطلا
 ريبكلا يفو «يناربطلا دنع يلع نب قلط ثيدحو «ادج نافيعض امهالکو ديز نب مشاه رازبلا دنس
 . '«ضوتيلف هركذ سم نم» : لاق ةي يبنلا نأ

 دبع نع ورمع نب مزالم نع يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور رخآلا هشيدح هضراعي :تلق

 يف هركذ سي لجرلا نع لئس هنآ ةي يبنلا نع هيبأ نع يلع نب قلط نب سيق نع ديز نب هللا
 اذه يف ءيش نسحأ ثيدحلا اذه : يذمرتلا لاقو . « كنم ةعضب الإ وه له » : لاقف « ةالصلا

 . «هحيحص) يف نابح نبا هاورو . بابلا

 نب كاحضلا هدانسإ يفو «لماكلا » يف يدع نبا ةهج نم يقهيبلا دنع سابع نبا ثيدحو

 دنع ةملس مأ ثيدحو مكاحلا دنع صاقو يبآ نب دعس ثيدحو « ثيدحلا ركنم وهو ةزمح

 نب يبأ ثيدحو ةديح نب ةيواعم ثيدح امأو ءهدنم نبا دنع ريشب نب نامعنلا ثيدحو . مكاحلا

 ةدمعلا هيلع يذلا ثيدحلاو ءةلع نع ولخت ال اهلك ثيداحألا هذه ةصيبق ثيدحو « بعك

 . هلاق ام ېذمرتلا نع نآلا انرکذ دقو « قلط ثیدح

 « هتداعإ ىلع هدنع حيحص وهف هنع تكسو قلط ثيدح « هماكحأ» يف قحلا دبع ركذو

 فيعضتو «ةرسب ثيدح نم تبثأ اندنع قلط ثيدح : لاق هنأ سالفلا يلع نب ورمع نع يورو
 الو نافيعض امهو رباج نبا دمحمو ةبتع نب بويأ هيف يذلا قيرطلا ةهج نم قلط ثيدح مصخلا

 : قرط ةعبرأ هل قلط ثيدح نأل «كلذ رضي

 : حيحص وهو انركذ امك .ورمع نب مزالم نع ننسلا باحصأ دنع :اهدحأ

 . «ةياردلا»=

 نبا دلق وأ « ةورف يبأ نباب» هيلع هبتشا امنإ هيف ملكتم قاحسإ : ظفاحلا لوقو « يتأيسو هفقو باوصلاو :تلق

 . ملعأ هللاو يزوجلا

 . يقيقحتب )١/ ١١١( «ةيارلا بصن» عجار « «هحيحص» يف يراخبلا هل ىور يورفلا وه دمحم نب قاحسإو

 نب دامح الإ ةبتع نب بويأ نع ثيدحلا اذه وري مل » : يناربطلا لوق لقنو «ريبكلا» يف يناربطلل يمشيهلا هازع (1)

 ثيدحلا عمس نوكي نأ هبشیو « ناحيحص يدنعامهو «دمحم نب دامح رخآلا ثيدحلا ىور دقو دمحم

 دلاخ نب ديزو ةريره وبأو ةبيبح مأو ةرسب ثيدح قفاوف ثيدحلا اذه عمس مث اذه لبق ب يبنلا نم لوألا

 عمجما . ها . خوسنملاو خسانلا عمسف ركذلا سم نم ءوضولاب رمألا ةي يبنلا نع ىور نمو « مهريغو

 . ٤٠١( /۱) «دئاوزلا

a: 
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 . قيرطلا اذه نم ةجام نبا هجرخأ فيعض وهو رباج نب دمحم نع : يناثلاو

 . يدع نبا هجرخأ فيعض وهو رفعج نب ديمحلا دبع نع :ثلاثلاو

 ثيدح اذه لاق :لوألا قيرطلاب يواحطلا هجرخأو . فيعض وهو ةبتع نب بويأ نع :عبارلاو

 ثيدح :لاق هنأ ينيدملا نب يلع نع دنسأ مث هبش الو «هدانسإ يف برطضم ريغ دانسإلا ميقتسم

 . ةرسب ثيدح نم نسحأ ورمع نب مزالم

 ُب يبنلا لأس الجر نأ -هنع هللا يضر- ةمامأ وبأ هاور فيعض هنكلو رخآ ثيدح انلو

 يه :ليق ءريثألا نبا لاق ““ كنم ةبدح وه امن: لاقف يلصأ انأو يركذ تسسم ينإ :لاقف

 .ًالوط محللا نم عطق ام رسكلاب

 لئالدب جتحي وهو ًالصفم هركذن ام ىلع ةأرملا سم ء يعفاشلا دنع ءوضولا ضقاون نمو

 هاور روهشملا ةشئاع ثيدح انيفكي لكلا نع رظنلا انعطق اذإف كلذك جتحن نحنو ‹ججحو

 يف يالجرو ةي يبنلا يدي نيب مانأ تنك : تلاق ةشئاع نع ةملس يبأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا

 . حيباصم اهيف سيل ذثموي تويبلاو ءاهتطسب ماق اذإف « يلجر تضبق ينزمغ دجس اذإو « هتلبق

 ملسم هجرخآ رخآ قيرط . «دجس مث يلإ اهتممضف يلجر زمغ دجسي نأ دارأ اذإف » : ظفل يفو

 يدي تعقوف يديب هبلطأ تلعجف ةليل تاذ ب ىبنلا تمدقت :١ تلاق ةشئاع نع ةريره يبأ نع

 ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور رخآ قيرط ثيدحلل . «دجاس وهو ناتبوصنم امهو هيمدق ىلع

 هئاسن نم ةأرما لبق ةي يبنلا نأ ةشئاع نع ةورع نع تباث يبأ نب بيبح نع شمعألا ثيدح نم

 . 'تكحضف تنأ الإ يه نم اهل تلقف « ةورع لاق ًاضوتي ملو ةالصلا ىلإ جرح مث

 ةشئاع نع يميتلا ميهاربإ نع قور يبأ نع يروثلا نع يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ رخآ قيرط
 .  افوتي الو يلصي مث هئاسن ضعب لبقي ناك ةي يبنلا نأ

 هللا يضر- باطخلا نب رمع نع ىوري يعفاشلا هيلإ بهذ امو رخآ قيرط ةشئاع ثيدحلو

 نب ءاطعو ‹يعخللاو «لوحکمو ملسأ نب دیزو رمع نباو -هنع هللا يضر- دوعسم نباو -هنع

 نب هللا دبعو «بلاط يبأ نب يلعو « ةعيبرو «يراصنألا ديعس نب ىيحيو «يرهزلاو «بئاسلا

 رفعج» يف ينطقرادلاو يئاسنلاو يراخبلا لاق : لاقو « يعليزلا هفعضو )۱٠۷١( ةجام نبا ننس : ادج فيعض )١(
 . يقيقحتب “)١/ ٠٠١( ةيارلا بصن» « فيعض ًاًضيأ ؛مساقلاو» « كورتم « ريبزلا نبا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هيف اًنحب انل نوكيسو « هيف فقأ ثيدحلا اذه (۲)

 لاقامك .مئاصلا ةلبق يف هلصأ نأل لولعمو « -اهنع هللا يضر- ةشئاعو يميتلا نيب عاطقنالل : فيعض (۳)

 . )١/ 1٤١۲ء ٠٤۴۳( ينطقرادلا هاورو )١/ ۱۲۹( ٠ «ةيارلا بصن» عجار . يقهيبلا
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 دارملاو .ضقنب ال هنم محللا طقس وأ «حرحلا سأر نم تجرخ نإف «ضقان ربدلا نم جرخت ةبادلاو

 ةدودلا ةبادلاب

 نباو « يبرحلا نب ركب وبأ هححص يذلا يف -مهنع هللا يضر- يرعشألا ىسوم يبأو سابع
 سوواطو ءاطعو مضلاب يبضلا ةديبعو «ةلمهملا نيعلا حتفب يناملسلا ةديبع بهذمو «يزوجلا
 «عامجلا نع ةيانك ةسمالملاو سمللا نأ «يعازوألاو « يروثلاو «يبعشلاو «يرصبلا نسحلاو

 .انباحصأ لاق هبو « يذملا جورخ مدعب نقيت اذإ اهليبقت وأ ةأرملا سم ىلع ءوضولا بجي الو

 ثيللاو دامحو مكحلا نع يورم وهو ءالفالإو ضقتني ةوهشب سمل نإ هنأ ىلإ كلام بهذو

 دمع سمل نإ هنأ ىلإ دواد بهذو . ةثالثلا بهاذملاب تاياور ثالث دمحأ نعو «قاحسإو

 ال هنأ هنع يورو ءالفالإو «ضقتنا ءوضولا ءاضعأب سمل اذإ ىعازوألا نعو «الف الإو «ضقتنا

 ` الا
 متسمال وأ# : ىلاعت هلوق روهمجلا ةجحو ضقتنا هل لحي نم سمل نإ هنأ ىلإ ءاطع بهذو

 تناك نإو : يكلاملا دشر نبا لاقو . عامجلا سمللاو ةسمالملاف ٤١( ةيآلا : ءاسنلا)  ءاسنلا

 هللا نأل ؛ عامجلا يف يدنع رهظألا ىمسملا سمللا نم اًبيرق وأ ءاوسلا ىلع نيينعملا ىلع هتلالد

 ةرهاظ ةسمالملا نألو «ةخللا يف سملاو سمللا نيب قرف الو عامحجلاب سملاو ةرشابملاب ىنك دق ىلاعت

 ىوقأ نم ببسملا ةدارإو ببسلا ركذو ء«ةوهشلل كرحم هنأل «عامجلا ببس سملاو «عامجملا يفإ

 ضقني نأ اهمطل و هتآرما برض نم نأ يعفاشلا بهذم ىلع مزلي : يبطرقلا لاقو .زاجملا قرط
 . هقرطب رم دق ليبقتلا يف ةشئاع ثيدحو « ملعأ اميف دحأ هلوقي ال اذهو «هءوضو

 نب ىيحيو قاحسإ نب دمحمو روث يبأو قاحسإو دمحأ دنع روزجلا محل لكأ ضقاونلا نمو
 .دمحأ دنع تيملا لسغ اهنمو . ضقني ال روهمجلا دنعو . ىيحي

 ةلمج :ش (ربدلا نم جرخت) :م هلوق نطبلا يف تتبن يتلا ةدودلا يهو أدتبم :ش (ةبادلاو) :م

 ةقباطملا : تلق نإف « أدتبملا ربخ :ش (ضقان ) :م : هلوقو ةبادلا نم لاح اهنأل بصنلا لحم يف

 نم جرخت يتلا ةبادلا جورخ انهه ريدقتلا : تلق .ثينأتلاو ريكذتلا يف ربخلاو ًادتبملا نيب طرش

 . مهفاف ةبادلا سفنب ال جورخلاب ضقنلا نأل ضقان ربدلا

 طقس وأ حرجلا سأر نم) :م ةيريسفت تجرح نإف يف ءافلاو « ةبادلا يأ :ش (تجرخ نإف) م

 نيليبسلا يف ضقانلا وهو ليلق اهيلع امو «ةسجنب تسيل جراخلا نيع نأل :ش ( ضقني ال هنم محللا
 ءاسفلا ربدلا نم جراخلاو ‹ ضقنلا مدع يف ءاشجلا حرجا نم جراخلا هبشأف ءامهريغ يف هنع وفعم

 . هب ءوضولا ضقن يف

 اجر ‹«ضرألا ىلع بدت ام ةبادلا نأل ةدودلاب ةبادلا رسف اغنإ :ش (ةدودلا ةبادلاب دارملاو) :م
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 اهيلع ام سجنلا نأل اذهو

 . كلذل اًتايب هرسفف «ضقني ال هنإف هنم جرخيف بابذلاك حرجا لخدي ام اهب دارملا نأ مهوتي

 ريغب هنأل جرخت ةدود ءادتبا لقي ملو ةلمجم اهركذ نأ دعب ةبادلا رسف اغنإ : يزارتألا لاقو

 نم جرخي فيك رامحلا وأ سرفلا يهو ةبادلا نأب ضعبلا عينشتل اعفد اهرسف مث «هلحم ظفل

 . ضرألا يف شام لكل مسا ةغللا لص يف ةبادلا نأل اذهو . حرجلا سأر وأ ءربدلا

 ةبادلا نأل ةدودلاب ةبادلا رسف امنإ ةقث طخب تدجو : نيحراشلا ضعب لاق : يزارتألا لاق مث

 يتلا يه ةبادلاب دارملا لوقي نأ لئاقل ناكل اهب اهرسفي مل ولف «ضرألا هجو ىلع بدي امل مسا

 جورخك اجورخو مدلا نم اهأشنم ناك هيف أشنت يتلا امأف «جرخت مث حرجلا يف بابذلا نم لحخدت

 تدجو ينكل «هجوأ وهو نيليبسلا نم جرخ اذإ امك «نيليبسلا ريغ يف ءوضولا اهب ضقتنيف «مدلا

 . انركذ ام رخآ ىلإ ةقث طخب

 اذهب هيلع عنش مث «يقانغسلا هلاق ام يفوتسي نأ ريغ نم مالكلا لوأ ىلإ يزارتألا رظن :تلق

 يف يسخرسلا ةمئألا سمش هركذ ام ريسفتلا اذه ةحص ديريو : لاق هنأل «هجو هل سيلو « عينشتلا

 فالخب : لاقف « حرجلا نم اهجورخ ركذ امدعب « ريغصلا عماجملا» يف نيتلعب ةلأسملا هذه ليلعت

 ضقني ال نأ بجي ىلوألا ةلعلا ىلإ رظنلابف ةلب ليلق نم ولخي ال ربدلا نم جرخت يتلا ةبادلا
 ةلعلا ىلإ رظنلاب اذكو ءةرذحعلا نم لحتست ملاهنأل جرخي مث ربدلا لخدت يتلا ةبادلاب ءوضولا

 اذإ هنأ ‹طيحملا» يف هركذ ام هيلع ليلدلاو «ةلب ريغب جرخت نأ لمتحتو ةلبلاب ديق هنأل اًضيأ ةيناثلا

 . هيلع ءوضو الف ةلبلا نكت مل نإو «ضقن ةلبلا هيف هج رخأ مث هديب هفرطو هربد يف دوعلا لخد

 هلوقب ةفرعملا ريغلا ةعس هجوم ريغ اعينشت عنشي نأ يزارتألا هجوي فيك كلذك رمألا ناك اذإف

 عينشتلا ىلإ هب لصوتي ىتح «هريسفت نع تكسيو همالك قلطيف هرخآ ىلإ لخادلا بابذلا نأل
 . هلوق وهو نيتلأسملا نيب قرفلا ىلإ هب راشأ اذهو ءدرابلا

 ءهمالك يف ضقان فنصملا نأ لاقي ال «ةدودلا ىلع ام وأ :ش ( اهيلع ام سجنلا نأل اذهو ) :م

 لوقنانأل ءاهيلعام سجنلا نأل لاق انههو . اًسجن نوكي ال اًندح نوكي ال ام ىضم اميف لاق هنأل

 لاقي نأ زوجيو لمكألا لاقو هباوجو «فسوي يبأ لوق ىلع كانه يذلاو دمحم لوق ىلع اذه

 يف ركذ « اًسجن ربدلا ىلإ ةبسنلاب ناك ال ةلكاشملا قيرطب فوج لا نم جرخي ام ىلع سجنلا قلطأ
 ذئنيح هانعم نوكيف «ةيعرشلا ال ةيوغللا هتقيقح هب ديريو : يزارتألا لاقو . سجنلا ظفل جورخل ا
 هلمأت نمف بيجع مالک اذه : تلق . امهريغ نود نيليبسلا يف ثدح هليلق يوغللا سجنلا كلذ

 سجن ةمث ناك ول يهو ةيطرشلا ريدقت ىلع اهنم «هجوأ ةثالث انه يقانغسلا ركذو «هداسف ىلع فقي
 اذه ىلع ناك نإ ةيطرشلا ريدقت ىلع نأل حيحص ريغ وهو :لاقف لمكألا هيلع درو ءاهيلع ام وهف

 ءاًسجن نوكي ال اًئدح نوكي ال ام نأل «حرجلا يف مقتسي مل اهيلع ام نوكيف سجن ةمث نكل هجولا
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 ةجراخلا حيرلا فالخب ءاسفلاو ءاشجلا هبشأف ءامهريغ نود نيليبسلا يف ثدح وهو ليلق كلذو

 اهل بحتسيف ةاضفم ةأرملا تناك ول ىتح ةساجنلا لحم نع ثعبنت ال اهنأل « ركذلاو لبقلا نم
 ربدلا نم اهجورخ لامتحال اًطايتحا ءوضولا

 . اًسسجن نوكي الف حرجا يف ثدحب سيل وهو

 هنأل ربدلا يف مقتسي مل اًسجن نوكي الف اهيلع ام سجن نكي مل نكل هجولا اذه ىلع ناك نإو

 . ثدحو سجن

 ريغ نود يأ :ش ( امهريغ نود نيليبسلا يف ثدح وهو ليلق) :م اهيلع يذلا يأ :ش (كلذو) :م

 هلوق نإف رشنو فل اذه :ش ( ءاسفلاو ءاشجلا هبشأف) :م امهريغ يف ثدحب سيل ليلقلا نإف نيليبسلا

 ىلع ءاشجلاو .نيليبسلا ىلإ عجري ءاسفلاو «نيليبسلا ريغ نم دودلا ىلع ليلقلا ىلإ عجري ءاشجلا
 . راودلاو لاوبلاو ساطعلا باب نم هنأك : يعمصألا لاقو . لاعف نزو

 دملاب ءاسفلاو .ةزمهلا لثم ةيشجلا مسالاو ءاشجتو ةيشجت ىشجت : لاقي ماللا زومهم وه :تلق

 حيرلا عم توص ءاشجلاو . يواولا ماللا لتعم وهو اوسف وسفي اسف نم مسا لاعف نزو ىلع اًضيأ
 انتم ءاشحلا نوكي ابرو توص الب ربدلا نم جرخت ةنتنم حير ءاسفلاو . عبشلا دنع مفلا نم جرخي

 ركذلاو ةأرملا لبق نم يأ :ش (لبقلا نم ةجراخلا حيرلا فالخب) :م ةدعملا داسفو ءالتمالا ةرثكل اًضيأ

 اهاليبس تراص يتلا يأ :ش ( ةاضفم ةأرملا تناك ول ىتح ةساجنلا لحم نم ثعبنت ال اهنأل ) :م

 . ةنتنم حير اهلبق نم تجرخو اهطئاغو اهلوب اكلسم دحتا يتلا يه ةاضفملا « يفاكلا» يفو ءادحاو

 اًطايتحا ءوضولا اهل بحتسيف) :مادحاو ءطولاو لوبلا كلسم راص يتلا يهو عئادبلا» يفو

 لوزي الو نيقيب ءوضو ىلع تناك اهنأل بجي الو «ءاسف نوكيف :ش (ربدلا نم اهجورخ لامتحال

 . هلثم نيقيب الإ

 مالسلا هيلع هلوق مومعل يعفاشلا لاق امك اًقلطم حيرلا يف ءوضولا بجي نأ يغبني :ليق نإف

 . هانعجب ال صنلا نيعب صوصنلا يف ةربعلاو « نيليبسلا نم جرخي ام : لاق ثدحلا نع لئس نيح

 بجي اتتنم حيرلا ناك اذإ ةاضغملا يف لاق نم خياشملا نمو .ءوضولا بجي هنأ دمحم نع :انلق

 ةجراخلاو .روكذملا فالخلا ىلع حيرلا ةلزنج ةأرملا لبق نم ةجراخلا ةدودلاو . الف ال امو ءوضولا

 ال نذألاو فنألا نم ةجراخلا اذكو ضقني ال : ليق مفلا نم ةجراخلاو اهيف ءوضو ال ءرملا ركذ نم

 .ءوضولا ضقني
 . مهفاف ةلبلا مدع دنع ضقنلا مدع نوكي نأ يغبني:تلق

 ةساجنب لاقو سجنتم : لاق نمف « سجنتم وأ سجن حيرلا نيع نآ يف اوفلتخا مهنأ ملعا مث

 مث ةساجنب حيرلا ترم ول امك هب لقي مل اهنيع ةراهطب لاق نمو . ليوارسلا سجنتي : لاق ءاهنيع
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 نإو ‹ ءوضولا ضقن حرحلا سأر نع لاس نإ هريغ وأ ديدص وأ ءام اهنم لاسف ةطفن ترشق نإف

 - هللا همحر- يعفاشلا لاقو .نيهجولا يف ضقني - هللا همحر - رفز لاقو « ضقني ال لسي مل

 جضني مدلا نأل ةسجن ةلمجملا هذهو . نيليبسلا ريغ نم جراخلا ةلاأسم يهو نيهجولا يف ضقني ال

 اذإ امأو هسفنب جرخف اهرشق اذإ اذه ءام ريصي مث «اديدص ريصيف اًجضن دادزي مث ءاحیق ریصیف

 جوزلا اهب لخدو رخآب تجوزتو اًنالث اهجوز اهقلط اذإ ةاضفملا نأ يهو : ىرخأ ةدئاف

 دئاوفلا» يف اذك اهلبق يف ال اهربد يف ناك ءطولا نأ لامتحال لمحت ملام لوألل لحت ال يناثلا

 . «ةيريهظلا

 تاكرحلاب ةطفنلاو «ةقباسلا لئاسملا عورف نم اهنأل ءافلاب اهركذ اغنإ :ش (ةطفن ترشق نإف) :م

 :م ترشق اذإ ةطفنلا مث ءاًبضغ ءلتما يأ نالف طفتنا مهلوق نم نآلم ندبلا جرخي اهنون يف ثالثلا

 مل نإو ءوضولا ضقن حرجا سأر نع لاس نإ) :م حيقلا وحن :ش ( هريغ وأ ديدص وأ ءام اهنم لاسف)

 . ءوضولا ضقني ال حرجلا سأر نع زواجتي مل نإ دارأ :ش (ضقني ال لسي

 (نيهجولا يف ضقني رفز لاقو) :م .لاس نإو « ضقني ال فاص ءام جرح اذإ : ةفينح يبأ نعو

 يه ةلأسملا هذه يأ :ش (يهو ) :م هلصأ ىلع ءانب :ش (نيهجولا يف ضقني ال يعفاشلا لاقو) :م

 نإو انهه اهداعأ انإو «مدقت اميف اهيف روكذملا فالخل اب :ش ( نيليبسلا ريغ نم جراخلا ةلأسم) :م

 ملعيل اهداعأف لبق نم ركذي مل ءاملا نأل وأ «جرخملاو جراخلا نيب قرفلا ملعيل مدقت ام ملعت تناك

 .هريغ مكح ءاملا مكح نأ انهه

 دادزي مث ءاحيق ريصيف جضنب مدلا نأل ةسجن ) :م امهريغو ديدصلاو ءاملا يأ :ش (ةلمجلا هذهو) م

 مث ءامد ريصيف ةرمحلا وه يلصألا نوللا نأ ىلإ اذهب راشأ :ش ( ءام ريصي مث ءديدص ريصيف اًجضن

 . ءام ريصيف هتفص لوزتف جضنلا دادزي مث «اديدص ريصيف ىقرتي مث «احیق ریصي جضنلاب

 اهطلاخي ال ةدملا حيقلا : يرهوجلا لاقو . ةحرقلا تحاق لاقي «ةدملا حيقلا : ريثألا نبا لاقو
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 مدلاب طلتخملا قيقرلا حرجلا ءام ديدصلا لب «كلذك سيلو مدلا ديدصلا : ريثألا نبا لاقو

 . يرهوجلا هلاق ةدملا هيف راص يأ حرجا دصأ : لاقي «ةدملا ظلغت نأ لبق

 :م ةطفنلا ىضوتملا رشق اذإ يأ :ش ( اهرشق اذإ) :م ضقنلا نم انركذ يذلا يأ :ش (اذهو) :م

 اذإ امأو) :م رشاقلا نم جالع ريغ نم هسفنب حيقلا وأ ديدصلا وأ ءاملا جرخف يأ :ش (هسفنب جرخف)
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 .ملعأ هللاو جراخب سيلو جرخم هنأل « ضقنب الف هرصعب جرخف اهرصع

 (هرصعب) :م ةروكذملا ءايشألا دحأ يأ :ش ( جرخف) :م ةطفنلا ىضوتملا رصع اذإ امأ يأ :ش (اهرصع

 :ش (جراخب سیلو) :م ميملا مضب :ش ( جرخم هنال ضقني الف) :م هسفنب ال هرصع ببسب يأ :ش

 فنصلملا هراتخاو خياشملا ضعب رايتخا هركذ يذلا اذهو . تفرعامك جراخلا ببسب ضقنلاو

 . اًضيأ

 نأل يدنع راتخملا وه اذهو :نيحراشلا ضعب لاق : لمكألا لاقو . ضقني :نورخآ لاقو

 سيل جارخإلا نأل ءرظن هيفو «موزلملا دوجو دنع مزاللا دوجو نم دبالف «جارخإللا مزال جورخلا

 . هب ربتعم الو يدصق ريغ هتوبث ناکف « همزلتسی ناک نإو «هیلع صوصنمب

 « ىوتفلا» يف لاقو :هحرش يف لاق هنإف يزارتألا نيحراشلا ضعب لاق : هلوقب دارأ :تلق

 ناك نإو هيف طايتحالا نأل يدنع راتخلا الهو ءاذه ىلع انخياشم ضعبو « ضقني : «ةصالخلا»و

 هجو «هركذام رخآ ىلإ جارخإلا مزال جورخلا نأ يدنع نم هقيقحتو «لوألا يف سانلاب قفرلا

 هنوك يف طايتحالاو «يدصق ريغ موزلملا توبث مزلتسي مزاللا توبث نأل ءرظن هيفو هركذ ام رظنلا
 ءيش اهنم جرخف ةحرقلا ترصع «يباتعلا يواتف»و «لزاونلا» يفو .ةدابعلا باب نم هنأل اربتعم

 . رظن هيفو :لاق نكلو . ضقني ال جرخي ال رصعي مل ولو

 ثدح وهو «ضقتنا اهرصعب مدلا جرخف اهرصعاذإ : يسخرسلا مامإلل « عماجلا» يفو

 . ضقان جرخلا نأ حصألا « يفاكلا» يفو «هتالص ىلع ينبي الو ةماجحلاو دصفلاك ادمع
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 لسخلا يف لصف
 ناتنس امه - هللا همحر- يعفاشلا دنعو ندبلا رئاس لسغو قاشنتسالاو ةضمضملا لسغلا ضرفو

 ةرطفلا نم رشع : مالسلا هيلع هلوقل هيف

 (لسغلا يف لصف) :م

 اميف اًضيأ ابارعإو احالطصار ةغل هانعم انيب دقو لسخلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 برض باب نم لسغي لسغ ردصم نيغلا حتفبو . لاستغالا نم مسا نيغلا مضب لسخلاو . مدقت

 يذلا ءاملا مضلاب لسخلا : ريثألا نبا لاقو .هوحنو يمطخ نم هب لسغي ام نيغلا رسكبو . برضي

 اهمضو نيغلا حتفب لسغلا :لاقيو «هلسغ نم اًضيأ مسالا وهو «لكؤي ال لكألاك هب لستغي

 . مهرثكأ وأ ءاهقفلا اهلمعتسي يذلا وه مضلاو «ةغللا لهأ دنع رهشأو حصفأ حتفلاو ءناتخل

 ام هراكنإ يف وه طلغ لب لاق امك سيلو مضلا يف اوطلغ ءاهقفلا نأ نيرخأتملا ضعب معزو

 : قحلا دبع لاقو . يرهزألا هركذ هلك ندبلا معي يذلا لاستغالا مسا مضلاب : ليقو «هفرعي مل

 لسغلا ىلع ءوضولا لصف مدق اغنإو «هل هجو ال لسغلا لعف ىلع مومضملا عابتاب ءاهقفلا علو دقو

 لبق ءزجلاو هلك لسغلا لحمو ندبلا ءزج ءوضولا لحم نألو ءرشكأ ءوضولا ىلإ ةجاحلا نأل
 ثدحلا ةفيظو ءوضولا نأل وأ «بيترتلااذه ىلع عقو هنإف «ىلاعت هللا باتكب ءادتقاو «لكلا

 مث ربكألا ةمدقم هنأ ىنعمب ربكألا ىلع مدقم رغصألاو ءربكألا ثدحلا ةفيظو لسخلاو رغصألا

 . ندبلاب اتقلعت ناتراهط امهنأ رابتعاب هيلع لسغلا بيترت

 برض مهاردلا هذه : لاقي امك «لسغلا ضورفم يآ نيغلا مضب :ش ( لسغلا ضرفو) :م

 :م ةراهطلا ضرفف : هل وق ىلع فطعللامإو فانئتسالل امإ هيف واولاو . هبورضم يأ ريمألا

 يقاب يأ :ش (ندبلا رئاس لسغو) :م ةراهطلا لصف يف امهريسفت رم دق :ش (قاشنتسالاو ةضمضملا)

 لسغلا ضرف نأ لصاحلاو . هيلع ءاملا ءارجإب هنع خسولا ةلازإ نع ةرابع ءيشلا لسغو «ندبلا

 بهذم وهو ةفرع نباو ثيللاو نيريس نباو يروثلا لاق هبو قاشنتسالاو ةضمضملا : اهنم ةثالث

 . ةباحصلا نم هريغو سابع نبا

 نع رذنملا نبا هاكحو « كلام لاق هبو «لسغلا يف يأ :ش ( هيف ناتنس امه يعفاشلا دنعو) :م

 ءاطع نع ةياورو يراصنألا ديعس نب ىيحيو ةعيبرو ةداتقو مكاحلاو يرهزلاو «يرصبلا نسحلا

 وهو «امهتحصل ناطرشو ناتبجاو امهنأ ةروهشملا يهو ىرخأ ةياور يفو « ةياور يف دمحأو

 يف بجاو قاشنتسالا : دوادو ديبع وبأو روث وبأ لاقو «قاحسإو دامحو ىليل يبأ نبا بهذم

 .لوقأ هبو : رذنملا نبا لاقو .دمحأ نع ةثلاث ةياور وهو ةضمضملا نود لسخغلاو ءوضولا

 هاورو يراخبلا الإ ةعامجلا هاور ثيدحل ا اذه :ش ( ةرطفلا نم رشع : مالسلا هيلع هلوقل ) :م
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 . نسح ثيدح :لاقو « ناذشتسالا يف يذمرتلاو ةراهطلا يف ةجام نباو دواد وبأو ملسم

 نع ريبزلا نبا هللا دبع نع بيبح نب قلط نع بيبش نب بعصم نع مهلك ةنيزلا يف يئاسنلاو
 ءافعإو «براشلا صق :ةرطفلا نم رشع» : ةَ هللا لوسر لاق :تلاق . -اهنع هللا يضر -ةشئاع

 هةناعلا قلحو طبإلا فتنو ‹ مجاربلا لسسغو « رافظألا صقو < ءاملاب قاشنتسالاو « كاوسلاو ءةيحللا

 . (ةضمضملا نوكت نأ الإ ةرشاعلا تيسنو :بعصم لاق «ءاملا صاقتناو

 رساي نبا رامع نب دمحم نب ةملس نع ديز نب يلع ثيدح نم ةجام نباو دواد وبأ جرخأو

 صقو «كاوسلاو «ءقاشنتسالاو ءةضمضلملا ةرطفلا نم » : لاق ةي هللا لوسر نأ رساي نب رامع نع

 °«ناتتخالاو ءاملاب حاضتنالاو « مجاربلا لسغو ءدادحتسالاو طبإلا فتنو ءرافظألا ميلقتو «براشلا
 باتكلا حارشو « «هننس» يف يقهيبلاو «همجعما يف يناربطلاو « هدنسم)» يف دمحأ هاورو

 نم بجعأو «هلاح فيك الو «هاور نماوركذ الو هصنب ثيدحلا اذه دحأ ركذي مل نوروهشللا

 سأرلا يف يتلاف «دسجلا يف سمخو « سأرلا يف اهنم سمخ مهلوقب رشعلا نورسفي هلك كلذ
 «ناتخلا :دسحجلا يف يتلاو «براشلا صقو « قاشنتسالاو «ةضمضملاو «كاوسلاو «قرفلا

 اوركذي ملو قرفلااوركذو .ءاملاب ءاجنتسالاو ء«رافظألا ميلقتو «طبإلا فتنو «ةناعلا قلحو

 .دواد يبأ ثيدح يف ناتتخالا ركذو روكذملا ثيدحلا يف ركذو . ةيحللا ءافعإو روكذملا ثيدحلا

 .ربخو أدتبم « ةرطفلا نم رشع» : هلوقو
 ريغ وهف دودعملا هب ديرأو ركذ اذإ ددعلا نأ ملع دقو «أدتبم عقو نوكي فيك رشع :تلق نإف

 نأل ءددعلا سيلو دودعملا وه ةتسلا هذهب دارملا نأل «ةتس يدنع : كلوقك «فرصنم وهو «ملع

 . ًأدتبم عقو نوكي اًتيش سيل ددعلا

 ديرأو ركذ اذإ ددعلا نأ ملع دقو أدتبم عقيف اًملع نوكيف فورعملا دودعملا هب ديرأ هنأل :تلق

 ددعلا ال دودعملا وه ةتسلا هذهب دارملا نأل ةتس كدنع كلوقك فرصنم وهف ملع ريغ وهف دودعملا هب

 وأ ءمهاردلا نم ةتس نوكي نأ لمتحيف ددعلا هب ديرأ اذإو «كدنع نوكي اًئيش سيل ددعلا نأل

 ريغ اًملع نوكي فورعملا ددعلا هب ديرأ اذإ امأو «ةركن نوكي كلذك ناك اذإف .امهريغ وأ ريناندلا

 مث «ثينأتلا مدعل فرصنم انه «رشع «ةسمخ فعض ةرشع : لوقت «ثينأتلاو ةيملعلل فرصنم

 رشع نأ ملع دقو ةرطفلا نم لاصخ رشع ريدقتلاو «لاصخ وحن وهو عمج مساب رسفي هنإ
 . لبإلا نم رشعو «رمتلا نم ثالث وحن «ءاتلاب لاقي ال ثنؤم مسا وأ سنج مساب رسف اذإ هتاوخأو

 اذه لثم يف لمتحم وهو «يناعدجلا ديز نب يلع» :هيفو « (۲۳۹) جام نباو « )٤٤( دواد يبأ ننس :نسح (۱)

 . ملعأ هللاو .ثيدحلا
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 «لاوحأ ةثالث وحن هشينأتو هريكذت زوجي نيعو ناسلو لاحك ثنؤيو ركذيام دودعملا ناك اذإو
 رقبلا نم ثالث لاقيف لخنو رقبك ءاتلاب ةدحاو سنج مسا يف ناهجولا نكيو «لاوحأ ثالثو

 . رقبلا نم ةثالثو

 يدتقن نأ انرمأ نيذلا مالسلا مهيلع ءايبنألا ننس نم ةرشملا هذه نأ هليوأتو ةنسلا : ةرطفلاو

 نم ءافعإلاو . ةريثك نتسلا نأل ضيعبتلل نم ةملكو . مالسلا هيلع ميهاربإ اهب رمأ نم لوأو «مهب

 اهلاسرإ : ةيحللا ءافعإو «عرزلا افع كلذ نم دازو رثك اذإ ءيشلا افع : لاقي « افع هيثالثو ىفعأ

 .اهریفوتو

 .كاوسلا لامعتساو يأ « كاوسلاو » : هلوق

 وبأ لاقو «ءاجنتسالا هنأب عيكو هرسف دقو ةلمهملا داصلاو فاقلاب « ءاملاب صاقتنالاو » : هلوق

 يف امك حاضتنالا وه : ليقو «هريكاذم لسغ يف ءاملا لامعتسا ببسب لوبلا صاقتنا هانعم : ديبع

 . نيرخآلاو دواد يبأ ةياور

 نبا لاقو . ساوسولا هنع يفنيل ءوضولا دعب ليلق ءا جرفلا حضن حاضتنالا :روهمجلا لاقو

 ء ءافلاب هنأ باوصلا ليق : ءافلا لصف يف لاقو « ةلمهملا داصلاو ءافلاب صافتنا يور هنأ ريثألا

 يوونلا لاقو . ضقن امهعمجو هضعب ليلقلا ءالا حضن مهلوق نمركذلا ىلع هحضن دارملاو : لاق

 .لوألا وه باوصلاو «ذاش هركذ يذلا اذه : «ملسم حرش يف

 يسوملا يهو ةديدحلا لامعتسا : دادحتسالاو . ةرشاعلا ةلصخلا يأ « ةرشاعلا تيسنو» : هلوق

 يهو ءابلا مضب ةمجرب عمج ميج ابو ةدحوملا ءابلا حتفب مجاربلا لسغو . ةناعلا قلح اهب دارملاو

 نيب ام بجاولا هنإ : يباطخلا لاقو «خسولا نم اهفيظنت اهلسغو ءاهلك اهلصافمو عباصألا دقع

 .مجاربلا

 « : لاق هنأ هنع دواد وبأ اورو سابع نبا ةياور يف عقو دقف حارشلا هركذ يذلا قرفلاامأو

 نم ردصم نوكسلاب قرفلاو “ «ةيحللا ءافعإ ركذي ملو «قرفلا اهيف ركذو « سأرلا يف اهلك سمخ
 نيب قرفلا نم هلصأو «هسأر طسو وهو هقرفم يف هرعش قرفنا دقو نيتقرف هلعج اذإ هرعش قرف
 نآ ملعا مث . مهضعب اهددش دقو E : «علاطملا» يفو نيئيشلا

 : نيتلع هدنم نبا هيف تبثأ دقف هج رخ دق ملسم ناک نِإو روکذملا ثيدحلا

 : متاح وبأ لاقو «ثيدحلا ركنم «هننس» يف هيف ىئاسنلا لاق هنإف بعصم ةهج نم : امهادحإ

 5 )٤٥( « دواد يبأ ننس» : اًقوقوم حيحص (۱)

۴۹۳ 



 :ىلاعت هلوق انلو ءوضولا يف نيتنس اتناك اذهلو قاشنتسالاو ةضمضملا اهنم ركذو ةنسلا نم يأ

 4 اورهطاف اًبنج متنک نإو

 . هقثو نم دجوي الو «يوقب سيل

 يئاسنلا هاور اذكه ًالسرم ريبزلا يبأ نع بيبح نب قلط نع هاور وميتلا ناميلس نأ :يناثلاو

 هدنع اًبعصم نأل امهيلإ ملسم تفتلي ملو «يراخبلا هجرخي مل نيتلعلا نيتاه لجألو « «هننس» يف

 . "لاسرإلا ىلع هلصو مدقي هثيدح لصوأ اذإ ةقثلاو « ةقث

 نيد ىنعمب ناعم ةرطفللو «ثيدحلا نم سيلو ةرطفلا ريسفت اذه :ش ( ةنسلا نم يأ) :م

 . ةنسلاب ءاملعلا رثكأ اهرسف يباطخلا لاقو . عادبإلاو عارتخالا ىنعبو «قلخلا ىنعجبو «مالسإلا

 نأ ههجو لعلف «ةغللا يف ةرطفلا ىنعم نم ةنسلا ىنعم دعبل لاكشإ هيفاذه : حالصلا نبا لاقو

 اهريسفت : يوونلا لاقو . هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف اهب دارأ ةرطفلا ةنس هلصأ

 هيلع يبنلا نع - امهنع هللا يضر- رمع نبا نع «يراخبلا حيحص» يفف ‹«باوصلا وه ةنسلاب

 يف يأ :ش (اهنم ركذو) :م« «رافظألا ميلقتو طبإلا فتنو «براشلا صق ةئسلا نم » :لاق مالسلا

 اتناك ) :م ةنسلا نم امهنوك لجألو يأ :ش ( اذهلو قاشنتسالاو ةضمضملا ) :م ةنسلا يه يتلا ةرطفلا

 . اعيمج لسغلاو ءوضولا يف ضرف دمحأ دنعو اًصضيأ اندنعو هدنع :ش ( ءوضولا يف نوتنس

 هجو ىلعاولسغا يأ ١( ةيآلا : ةدئاملا ) :ش (€ اورهطاف اًج متنك نإو # : ىلاعت هلوق انلو) :م

 ىرجم ىرج مسا هنأل .ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو نانثالاو دحاولا هيف يوتسي بنج لاو « ةغلابملا

 يمسو دبعلا ةخللا يف يهو مسالا ةبانح لاو . بنتجي بنجأ : لاقي «بانجإلا وه يذلا ردصلملا

 . رهطتي ىتح سانلا ةبناجمل : ليقو «رهطتي ملام ةالصلا عضاوم برقي نأ يهن هنأل اًبنج ناسنإلا

 . مضلاب اًضيأ بنجو لجرلا بنجأ : لاقي : يرهوجلا لاق

 ىلع عمجيو ينملا جورخو عامجلاب لسغلا هيلع بجي يذلا وهو ةهبشم ةفص بنجلا :تلق
 ءاتلا تبلق ماغدإإلا دصق املف اورهطت هلصأ « ةعامحلا رمأ ةغيص #اورهطاف) هلوق «نيبنجو بانجأ

 - يزارتألا لاق .مكنادبأ اورهط هانعمو ‹ لصولا ةزمه تبلتجاو ءءاطلا يف مغدأف ءاط

 انلو ) اذکه تناك ول هبنجی ناکف راهطإلاب رم( اورهطاف# : هلوق :هحرش يف - هللا همحر

 هلوق : هلوقب هحرش مث .راهطإلاب رمأ ١( ةيآلا : ةدئاملا) ( اورهطاف اًبنج متنك نإو # : ىلاعت هلوق

 ةزمهب ىتحو « جرخملا برقل ءاتلا يف ءاتلا تمغدأف اورهطت هلصأ نأل ءاهلا مضب رهطتلاب رمأ

 .اورهطا راصف قطنلا ىلإ اهب لصوتيل لصولا

 ( اورهطاف ابنج متنك نإو ل : ىلاعت هلوق انلو «اذكه اهيلع انرشع يتلا خسنلا بلاغ :تلق

 )١( ظقيتملا ظفاحلاب بعصم نكي مل :تلق .
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 صنلا ةيضق نع جراخ هيلإ ءالا لاصيإ رذعت ام نأالإ ندبلا عيمج ريهطتب رمأ اذهو

 ظفل وه هلقن يذلا ناك نإف . ها رذعتيام الإ ندبلا عيمج ريهطتب رمأ وهو ١( ةيآلا : ةدئاملا)

 لديل ءلاعتفالا باب نم ال لعفتلا باب نم اورهطاف : هلوق نأ ىلإ ةراشإلا هدصق نوكي فنصللا

 لمعتسا هانعم ريصيو لصحيف لعفلا كلذ ىف اًَعبت لعافلا نأ هانعمو «لامعألاو فلكتلا ىلع

 اه يااا رخ ب لكلا هت لما كف داما ق تلك عاجلا

 ءيرب فنصملاو ةيبرعلا نم هنامرحل الإ كلذ امو «راهطإلاب هؤرقي ةيارد الو هل ةربخ ال نم ضعبو

 . هتدهع نم

 هاوق يذلا راهطإلا نرق ةيبرعلا دعاوق يف هل ةربخ ال نم عينشت وهو دراب عينشت اذه :تلق

 يف ءاطلا تمغدأو « ءاط ءاتلا تبلقف ءراهطالا هلصأ ناك لاعتفالا باب نم هيلع عينشتلا كلذ

 بسك يف سيل ام لامتعالاو فلكتلا ىلع لدي اًضيأ بابلا اذهو «ةدعاقلا وهام ىلع ءاطلا

 : ةملكب ۲۸٠( ةيآلا : ةرقبلا) (تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اهل # : یلاعت هلوق يفامك كلذلف

 نم ءيرب فنصملاو : هلوق مث . ماللا ةلكشم تبسكو ىلع تبستكا ام ماللا ةملكب تسيلو ىلع
 وأ هظفح لزنأ ةئيطخ بسك رمأ ىلع له راهطالاب هأرق يذلا نأل هجو ريغب هعينشت نم دربأ هتدهع

 رمأ اذهو) :م فنصملا هنعأربي ىتح هجو ريغب فنصملا فلاخو «دعاوقلا هيضتقت ام فالخ ركذ

 ىتح بنجلا قح يف ندبلا رئاس ريهطتل رمأ (اورهطاف :  ىلاعت هلوق يأ :ش (ندبلا عيمج ريهطتب
 . متاخلا كيرحتو ء«ةرسلا نطاب ىلإ ءاملا لاصيإو قاشنتسالاو « ةضمضملا هيلع بجت

 هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا ىضر- ةريره ىبأ ثيدح نم ةجام نباو دواد وبأ یور دقو

 لسغ بجيف دلجلا رهاظ يه ٤" ةرشبلا اوقنأو « رعشلا اولسغاف ةبانج ةرعش لك تحت نإ ١ : هال
 انهه يباطخلا عنشو . لسغلا يف قاشنتسالاو ةضمضملا ةضيرف ىلع انباحصأ جتحا اذهلو اهعيمج

 فالح اذهو «ةرشبلا نم مفلا لخاد نأ ةبانحجلا نم ةضمضملا ةيضرفب جتحي نم لاقو انباحصأ ىلع

 . اهنم سيل فنألاو مفلا لخادو ندبلا نم رهظ ام مهدنع ةرشبلا نأل ةغللا لهأ لوق

 :مالسلا هيلع هلوقب ةبانحلا يف قاشنتسالا ةضيرفب اوجتحا انباحصأ نإف كلذك سيل :تلق

 ال هنأ ليلدب ندبلا رهاظ نم مفلا نإف ةضمضملا امأو ‹« روعش فنألا يفو « ةبانج ةرعش لك تحت نإ»

 «يباطخل ا هلاق ام رابتعاب ال ةيضرفلا رابتعاب اذهف «ندبلا ىلع قلطي ام هيلع قلطيف موصلا يف حدقي

 : هلوقب ندبلا نم هيلإ ءاملا لاصيإ رذعتي ام كلذ نم ىنثتسا مث

 هلوانتو صنلا ىضتقم يأ :ش ( صنلا ةيضق نع جراخ هيلإ ءاملا لاصيإ رذعتي ام نأ الإ) :م

 ةجام نباو .ها . فيعض وهو ‹ ركنم هشيدح هيجو نب ثراحلا : لاقو « (۲۲۸) دواد وبأ هاور : فیعض (۱)

 . یتأیسو )۱۰١( ېذمرتلاو )٥۹۷(.
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 ةلاح يور اب دارملاو ‹ ةمدعنم امهيف ةهجاوملاو هجولا لسغ هيف بجاولا نأل ءوضولا فالخب
 ثدحلا

 ام فيلكت نأل ءهلسغ ناكمإ يف رذعتلا لجأل طقس نطابلاو رهاظلل مسا ندبلا نأل ءندبلا عيمحل

 نكي مفلاو فنألاو «ءاملا مدع وأ حارج هب ناك اذإ رهاظلا طقسي امك ليحتسم عسولا يف سيل
 امهلوانتيف ةيقيقحلا ةساجنلا يف اهضرفو ‹ ءوضولا يف ًالفن ةدابعو ةداع نالسغي امهنإف امهلسغ

 مكيلع لعج امو) : ىلاعت هلوقل رذعتلاك ىنعم رسعلاو امهيف ءاملا لاخدإ رذعتلف سايقلا امأو رمألا

 نيعلا لسغت ال اذهلو «ىفخي ال ام جرحلا نم امهلسغ يفو (۷۸ ةيآلا : جحلا) € جرح نم نيدلا يف

 . سجنلا لحكلاب لحكت اذإ

 يبنلا نع - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم نع يذمرتلاو دواد وبأ ىورو

 - يلع نعو .قرفلا اولسغاف ىوريو « رشبلا اوقنأو رعشلا اولبف ةبانج ةرعش لك تحت » : لاق هنأ ةا
 نم اذكو اذك هب لعف ءاملا هبصي مل ةرعش عضوم كرت نم » 3 مالسلا هيلع يبنلا نع - هنع هللا يضر

 دانسإپ امهریغو دمحأو دواد وب هاور هزجی ناکو يرعش تیداع مث نمف ا يلع لاق “"«رانلا

 نم قاشنتسالاب هب هللا لوسر رمأ » : لاق ةه يبنلا نع نيريس نبا نع ينطقرادلا ىورو
 . "تبانجلا

 ةضمضملا داعأ اًبنج ناك نإ قاشنتسالاو ةضمضلم اب هب يبنلا رمأ سابع نبا نع اًضيأ يورو

 نع باوج :ش ( ءوضولا فالخب) :م ةبانج لا يف اهضرف نأ هيلع ةالصلا فنأتساو قاشنتسالاو

 ال :ش ( هجولا لسغ ) :م ءوضولا يف يآ :ش ( هيف بجاولا نأل ) :م ءوضولاب لسغلا يعفاشلا سايق

 جالعلاب صتخم وهو «ةعواطملل لعفلا نأل « ةعواطم أطخ مدعلا نولعجي فيرصتلا لهأو

 . ةمودعم هباوجو ءريثأتلاو

 يأ ءوضولا ىلع هلمحي يعفاشلا ثيدح نع باوج :ش (ثدحلا ةلاح يور اب دارملاو) م

 )١( ةجام نبا ننس : فيعض )١۳١١( « رعشلا اولسغاف ةبانج ةرعش لك تحت» : هظفلو ١ .

 )( لاق «نيريس نبا» نعاذه ىوريامنإ « مهو ثيدحلااذه -عوفرملا ثيدحلا يف- : «ةفرعملا» يف يقهيبلا لاق :

 هظفل ريغو « ةريره يبأ نع يبلحلا ةكرب هدنسأف  اًنالث ةبانحجلا يف قاشنتسالا ةي هللا لوسر نس .

 ةيارلا بصن» عجار «روكذملا لسرملا دانسإ يعليزلا ظفاحلا ححص : تلق ٩ )۱١١/١( .

 )۳( ينطقرادلا هاور )۱/ ۱۱١ < ١(٠ يقهيبلاو )١/  )۱۸۹ريغ درجع تنب ةشئاعو دشار نب نامثعو» :لاقو

 ھا « امهدلبب نیفورعم .

۳۱٦ 



 ءوضولا يف ناتنس ةبانحج ا يف ناضرف امهنإ مالسلا هيلع هلوق ليلدب

 يف ناتنس ةبانحلا يف ناضرف امهنإ مالسلا هيلع هلوق ليلدب ) :م ءوضولا يف نيتنس امهنوك نم دارملا

 ليلدب لمكألا هعبتو يزارتألا لاق اغنإو «ثيدحلا اذه لصأ حارشلا نم دحأ ركذي مل :ش ( ءوضولا

 امهنإ » : لاق هنأ ةي يبنلا نع - مهنع هللا يضر - هللا دبع نب رباجو سابع نبا نع يور ام

 . «ءوضولا يف نالفن ةبانحلا يف ناضرف

 . ءوضولا يف ناتنس : لمكألا ظفلو

 يف ناضرف امهنإ » : اب هلوق ليلدب ) : «ةيادهلا» بحاص لوق امأو : يجورسلا لاقو

 . فرعي الف (( ءوضولا يف ناتنس ةبانجل ا

 دمحم نب ةكرب ثيدح نم كلذ براقي ام «امهيننس» يف يقهيبلا مث ينطقرادلا ىور :تلق

 لاق :لاق ةريره يبأ نع نيريس نبا نع ءاذحلا دلاخ نع نايفس نع طابسأ نب فسوي نع ينهجلا

 . «ةضيرف اًلالث بنجلل قاشنتسالاو ةضمضملا» : ي هللا لوسر

 قاشنتسالاو ةضمضلا ةا هللا لوسر لعج» :لاق هظفلو كردتسملا يف مكاحلا هاورو

 يبلحلا دمحم نب ةكرب : « لخدملا» يف و «كردتسملا» يف مكاحلا لاقو .(ةضيرف اًنالث بنجلل

 . ةعوضوم ثيداحأ طابسأ نب فسوي نع يوري

 : يقهيبلا لاقو . ثيدحلا عضي وهو هريغ هب ثدحي مل لطاب ةكرب ثيدح : ينطقرادلا لاقو

 نيدلا يقت خيشلا لاقو .ًالسرم نيريس نبا نع ءاذحلا دلاخ نع يروشلا نايفس نع تاقثلا هاور

 بيطخلا ةكرب وبأ مامإلا هجرخأ ةكرب ثيدح ريغ نم ًالوصوم ثيدحلا اذه يور دقو :مامإلا نبا

 عيبرلا نب ناميلس انثدح قاوسلا نارهم نب ىيحي نب دمحم نب يلع انثدح ينطقرادلا ةهج نم

 ةريره يبأ نع نيريس نبا نع ءاذحلا دلاخ نع يروثلا نايفس انثدح ةملس نب دامح انثدح يدهملا

 بيرغ : ينطقرادلا لاق . '«ةضيرف بنجلل اًنالث قاشنتسالاو ةضمضملا» : ةي هللا لوسر لاق : لاق

 ةفينح يبأ نع هدنسب ينطقرادلا قيرط نم يقهيبلا ىورو . مامه نع عيبرلا نب ناميلس هب درفت
 ال لاق قاشنتسالاو ةضمضملا ىسن نميف سابع نبا نع دمحم تنب ةشئاع نع دشار نب نامثع نع

 ۰ . انج نوکی نأ الإ دیعی

 ءاجنتسالا وهو ءاملا صاقتنا اذكو هدنع ضرف ناتخلا نأ يعفاشلا هب لدتسا امع :رخآ باوجو

 . قاشنتسالاو ةضمضملا يف انل باوج وهف امهنع هل باوج لكف «هدنع ضرف

 ينطقرادلا نع لوقلا هيف ظلغأو « هعضوب اًمامه مهتاو « تاعوض ومل ا» يف يزوجلا نبا هركذ اًضيأ دنسلا اذهبو ()

 وه امنإو ‹« هعفرل لصأ ال اذهو» : لاقو - اذه مامه ةمجرت ٠- ءافعضلا »يف نابح نبا هاورو «نابح نباو

 . ھا «لسرم

۳1۷ 



 هندب ىلع تناك نإ ةساجنلا ليزيو هجرفو هيدي لسغيف لستغملا أدبي نأ هننسو

 اًضمضق هل غلبي امك مفلا يحاون للبلا غلب نإ رفعج وبأ هيقفلا لاقو . معن : لاقو لضفلا وبأ

 نإو اًصم ص ةنسلا هجو ىلع برشي هنأل هل زوجي ال اًيرصم وأ اًلاع لجرلا ناك اذإ :ليقو

 مفلا ىلإ تلوحت ةبانجلا نأل « زوجيف همف عيمج ءام ا لصيف اًبع ءاملا بعي اًيودب وأ ملاع ريغ ناك

 ءاملا برشب مفلا رهطف

 . راتخملا وهو هل ةقلخ هنأل دلجلا لخاد ءاملا لاخدإ هيلع بجي ال فلقألاو:رخآ عرف

 هلوق لبق نم لاستغالا ديري نم يأ :ش (لستغملا أدبي نأ) :م لسغلا ننس يأ :ش (هننسو) :م

 نم ىنعملاو نآرقلا ًأرقت نأ تدرأ اذإ يأ (۹4۸ةيآلا : لحنلا) (هللاب ذعتساف نآرقلا ترق اذإف» ىلاعت

 . ريسفتلل ءافلا : يجورسلا لاقو

 هجرف بصنب :ش (هجرفو) :م یفخی ال ام ىلع رسفی یتح ماهبإ ادبی نأ هلوق يف سیل :تلق
 ليزيو خسنلا ضعب يف عقو :ش (هندب ىلع تناك نإ ةساجنلا ليزي مث) :م ربدلاو لبقلا لوانتي جرفلاو

 داري نأ امإ ولخي ال فيرعتلا فرح نأل هتساجن ليزيو لاقي نأ حصألاو ليق : يقانغسلا لاق

 يضتقي دهعلا نأل هابأي كشلا ةملك تناك نإ هلرق نأل ؛لوألا زوجي الو سنجل ا وأ « دهعلا هب

 . اًملع وأ اركذ امإ ريرقتلا

 لقأ اهنود سيل ىتلا ةساجنلا لقأو لاحم هندب يف اهلك ةساجنلا نوك نأل « يناثلا زوجي الو

 ةباصإب دادزي اليك هلوقب باتكلا ىف كلذ للع هنأل « ةدارم ريغ أزجتي ال يذلا ءزحلا وهو

 ريغصلا عماجلا» يف يشاترمتلا مامإلا ركذ هنأ امل « ءاملا ةباصإ دنع دادزي ال هانركذ يذلا اذهو «ءاملا

 ءام عضوملا كلذ باصأ مث ربإلا سوؤر لثم ةساجنلا تباصأ ول ةبصع يبأ نع قيرافتلا يفو لاق

 يقانغسلا لاق مث هحرش يف ريرضلا نيدلا ديمح مامإإلا نع لوقنم هركذ يذلا اذه :تلق

 نيسحت ىلع ماللاو فلألا لمحت نأ ههجوف خسنلا يف تتبث دق ماللاو فلألاب ةياورلا نأ الإ : تلق

 ىلاعت هلوق وحن ريكنتلا ىنعم نع ىبني ناكف دهعلا فيرعتو سنحجلا فيرعت رابتعا ريغ نم مظنلا

 (اهانييحأ ةتيملا ضراألا مهل ةيآو» ىلاعت هلوقو ١(. ةيآلا: ةعمجلا) (ارافسأ لمحب رامحلا لثمك#

 لوق ليبق نم تناكف « ريكنتلا ىنعم ىلع اهئاقبل ةيلعفلا ةلمحلاب اهفصو ثيحو « (۳۳ ةيآلا: سي)
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 هيلجر الإ ةالصلل هءءوضو ًاضوتي مث

 ‹ كلذك سيلو نيفيرعتلا يف ماللا ترصحننا اذإ ريكنتلا نيعتي اجبر : نيحراشلا ضعب لاقو

 . ةيهاملا فيرعتل ماللا نوكت نأ زوجي

 سيل اذه: لمكألا لاق مث هحرش يف لاق هنإف نيدلا ماوق نيحراشلا ضعبب دارأ :تلقف

 كلذو هريغ يفوأ لقألا يف دجوت نأ امإف« جراخلا يف دجوت ال يه ثيح نم ةيهاملا نأل ؛ءيشب

 نأ تسعو نوکت نأ تسع اهنأل ىلوأ ماللاو فلألا نودب هتساجن ليزيو : ةعيرشلا جات لاقو

 . هانركذ امك ةيولوألا هجو ركذ مث « ىلوأ ةنونم اهركذف نوكت ال

 وه يذلا ةَ يبنلا مالك يف وأ باتكلا يف عقو اذإ اذه لثم نأل مهنم فلكت هلك اذه :تلق

 لدبي باوصلا جهن ريغ ىلع عقو نإو باوصلا ىلع فقوي امهريغ يفو لقتسي قئالخلا حصفأ

 . باوصلاب

 اغإ ‹ ةالصلل هئوضو لثم يأ أدبي نأ ىلع اًفطع بصنلاب :ش (ةالصلل هءوضو ًاضوتي مث) :م

 هلوق يف امك « اءوضو ىمسي دق هنأل نيقفرملا ىلإ نيديلا لسغ هب ديري ذإ مهوتي اليك اذكه هلاق
 ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا ىور امع هب زرتحا : ليقو « «رقفلا يفني ماعطلا لبق ءوضولا »: ةي

 ىنعم مدعب كلذو دعب نم ءاملا ةلاسإ دوجول هيف ةدئاف ال هنأل « هسأر حسي الو أضوتي بنج ا نأ

 . هل ًامدعم دعب نم ليسلا نكي ملف دوج وملا وه ليسلا نأل ءاضعألا رئاس فالخب حسملا

 . ضرف وأ ةنس وه له ءوضولا اذه لاح هترابع نم ملعي مل :تلق نإف

 دحاو لسغ اهيفكي تبنجا اذإ ضئاحلاك لسغلا ىف ءوضولا لخديف اندنع بجاو ريغ :تلق

 ةبانجلا يف لسغلاو ءوضولا بجي :دواد لاقو . ةبانحلا لبق اًئدحم ناك اذإ هبجوأ نم مهنمو

 ءوضولا همزلي يعفاشلا يلوق دحأ يفو لزنأف ةقرخب هركذ فل وأ ةميهبلاو مالغلا يتأي نأب ةدرجملا

 . ثدحلا عم ةبانجلا يف

 يفو هلوق يف ةبانجلاو ثدجلا يوني نأ مزلي ال نكل لسخلا ىلع رصتقي :رخآلا هلوق يفو

 يضر- دوعسم نباو يلع هركنأو لسخلا دعب ءوضولا بجوأ نم مهنمو « لسغلا ةين يفكي لوق

 « « لسغلا دعب اضوتي ال ب هللا لوسر ناك »تلاق- اهنع هللا يضر- ةشئاع نعو « -امهنع هللا

 . ةعبرألاو ملسم هاور

 ام ىلع اهنع هللا يضر ةنوميم ثيدح يف نأل هيلجر لسغ رخؤي ينعي :ش (هيلجر الإ) :م
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 اًالث هدسج رئاسو هسأر ىلع ءاملا ضيفي مث

 . « هیلجر لسغف كلذ هماقم نع ىحنت مث» اذكه يتأي

 مهنمو ليمكتلا زاجأ مهضعبو « ءوضولا لامكإ نع نيلجرلا لسغ ريخأت يضتقي اذهو
 نم لستغا اذإ ك هللا لوسر ناك» -اهنع هللا ىضر -ةشئاع ثيدح رهاظب هللا همحر يعفاشلا

 رمش لما اهب للاخ الا ی جاسا لدی ن دلال اچ رب اک ارت نیتی لب اھ اا

 . ملسمو يراخبلا هاور « «هلك هدلج ىلع ءاملا ضيفي

 لسغ ريخأت ىلع صنلا ةنوميم ثيدح يف نإف ليمكتلا راتخا فيك يعفاشلا نم بجعلاو

 ةثداح يف فيكف نيتثداح يف ديقملا ىلع قلطملا لمح هبهذم نمو قلطم ةشئاع ثيدحو « نيلجرلا
 . مالك امهيف سيلو ناحيحص ناثيدحلاو « هلجأل ضقن وهو ةدحاو

 . اندنع نيتياورلا نيب قيفوتلا فيك :تلق نإف

 حرش يفو . ثيدحلا يف طبضلاو ةبحصلا لوطب حجرأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع :تلق

 ءاملا عبنم يف نكي مل نإ هنأ حصألاو « يبتجملا» يفو ىلوألا يف مالكلاو ةنس امهالك « زيجولا

 . نيتياورلا نيب قيفوتلا وهو مدقب مدقتي

 رخؤي ال رجأ وأ حول وأ رجح ىلع ناك ول ىتح هيف اناك اذإ امهلسغ رخؤي امنإ طوسبملا» يفو
 ضيفي مث :ش (اّنالث هدسج رئاس ىلعو هسأر ىلع ءاملا ضيفي مث) :م يتأي ام ىلع نتملا يف هركذ امك

 . هدسج يقاب يأ يقابلا يأ هدسج رئاسو هلوق . ًاضوتي مث هلوق ىلع اقطع بصنلاب

 نبا لاقو . ىقابلا : رئاس ىنعم نأ ىلع اوقفتا (ةغللا بيذهت» يفو : يرهزألا روصنم وبأ لاق

 يرهوجلا لوق ىلإ تفتلي الو طلغ نم دودعم ةغللا لهأ دنع دودرم عيمحجلا ينعم رئاس : حالصلا

 ناليغل مالسلا هيلع هلوقو يجورسلا لاقو هب درفني اميف هلوق لبقيال نم هنإف عيمحلا ىنعمب رئاس نأ

 ىنعمب رئاس نوكي نأ ينعي نهرئاس قرافو اعبرأ نهنم رتخا عبرأ نم رثكأ ىلع ملسأ يمليدلا

 يف طلغلاب يرهوجلا ىلع مكحو حالصلا نبا هركذ ام ديؤي اذهف « ضقانتلل عيمجملا نود يقابلا

 . نيعضوم

 رثس باب يف ركذي نأ هقحو ريس يف هركذ يف : يناثلا « عيمجلاب هريسفت يف :امهدحأ

 هل انلق « ةيقبلا ينعمب نيعلا زومهم وه يذلا رؤسلا نم هنأل : لاق . نيعلا لتعم يف ال نيعلا زومهم

 « عيمجلا ينعم هنأ « بتاكلا بدأ حرش» يف يقيلاوحلا روصنم وبأ هقفاو دقو هب درفني مل يرهوجلاو

 رئاسلا نأل رئاسلاو لقألا ىنعمب اهنأل ةيقبلا ينعي رؤسلا ينعم رئاسلا نوكي نأ ىلع وب ركنأو

 . لق امل ةيقبلاو رثك امل ىضتقي
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 هللا لوسر لاستغا اهنع هللا يضر ةنوميم تكح اذكه هيلجر لسغيف ناكملا كلذ نع ىحنتي مث

 يفن يأ نايدألا رئثاس تيفن لوقي نأ زوجي ريسي راس نم ارئاس هلعج نم :نيريس نبا لاقو

 . نايدألا عيمج

 رؤسلا يف بلغ دق نوكيو رؤسلا نم نوكي نأ عنييال رثك امل رئاسلا نوك : يجورسلا لاق مث

 يقب نم ةيلعف اهنأل ةلقلاب ليلقلا يف ًضيأ ةيقبلاو ٠ مجنلاك ريثكلاو ريسيلا يف بلاغلا وهو صاخل ا

 مث نيعلا زومهم رئاس يف بابعلا يف يناغاصلا هركذ : تلق هدعب موقلا يقبو ديز بهذ : لوقت

 يفف ءانعو اعاب ةغللا يف رصق نم معز امك سانلا ةعامج هانعم سيلو مهتيقب موقلا رئاسو : لاق
 يقابلا رئاسلا كلذكف ةلضفلاو ةيقبلا رؤسلا نأ امكف « رؤسلا نم قتشم وهو هعاب بئارغلا رايتخا

 . تارم ثالث يأ اًنالث ءاملا ضيفي مث يأ « فوذحم ردصمل ةفص هنأ ىلع بصنلاب اًنالث هلوق
 هدسج رئاسو هسأر ىلع مث اًنالث رسيألا مث اًنالث نيألا هبكنم ىلع ءاملا ضيفي نأ ةضافإلا ةيفيكو

 هيلإ راشأ امك سأرلاب أدبي ليقو «رسيألاب مث سأرلا مث اًنالث هب أدبي ليقو يئاولحلا هلاق اذك « اًنالث

 . يعفاشلا باحصأ بتك يف لاق اذكهو « يرودقلا

 (هيلجر لسغيف) :م هيف لستغا يذلا ناكملا نم لوحتي مث يأ :ش (ناكملا كلذ نع ىحنتي مث) :م
 ةنوميم ثيدح :ش (ي هللا لوسر لاستغا اهنع هللا يضر ةنوميم تكح اذكه) :م ماللا بصنب :ش

 لاق -هنع هللا يضر -سابع نب هللا دبع نع ارصتخمو ًالوطم مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ

 هيفك لسغف ةبانحجلا نم هلسغ ةي هللا لوسرل تيندأ» -تلاق اهنع هللا يضر- ةنوميم يتلاخ ينتثدح
 ضرألا هلامشب برض مث « هلامشب هلسغو هجرف ىلع غرفأ مث « ءانإلا يف هدي لخدأ مث اًتالث وأ نيترم
 لسغ مٹ « هفک نم تایثح ثالث هسآر ىلع غرفآ مث « ةالصلل هءوضو ًاضوت مث « اديدش اکلد اھکلدف

 تعضو» ةياور يفو « « هدرف ليدنملاب هتيتآ مث ‹ هيلجر لسغف كلذ هماقم نع ىحنت مث « هدسج رئ

 . ءام هقرط ضعب يفو ٠٠ ًالسغ» يذمرتلا يفو . «ةبانحجلا ءوضو ة4 يبنلل

 يفو . اهدري ملف ةقرخب هتيتأف» ةياور يفو . « ضرألا وأ طئاحلا هديب كلد مث» ةياور يفو

 هلاق .هب لستغيام وهو نيخلا رسكب هلسغ :اهلوق .« هديب ءا لا ضفني لعجف» يذمرتلا ةياور ريغ

 . واولا حتفب ةبانجلا ءوضو :اهلوق . هب لستغي يذلا ءاملا وهو نيغلا مضب هريغ لاقو < مامإلا

 . مفلا ءلم يهو ةنفح عمج تانفح ثالث : هلوقو

 « ةيثح عمج يهو « تافرغ ثالث يأ تايثح ثالث -اهنع هللا يضر- ةشئاع ةياور يفو

 . ةفرغ عمج تافرغلاف تافرغ ثالث ءاجو « تافرغ ثالث ةياور يفوا

 ‹ ءوضولا لامكإ نع نيلجرلا ريخأت هيفو « هتجوزل جوزلا مادختسا ىلع ليلد ثيدحلا يفو
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 حول ىلع ناك ول ىتح لسغلا ديفي الف لمعتسملا ءاملا عقنتسم يف امهنأل هيلجر لسغ رخؤي امنإو

 ضقنت نأ ةأرملا ىلع سيلو .ءاملا ةباصإب دادزت اليك ةيقيقحلا ةساجنلا ةلازإب دبي امنإو «رخؤب ال

 لسغلا يف اهرئافض

 . ءوضولا فنأتسا هيف نيلجرلا لسغ رخأ نإ هنأ كلام نع يورو

 ةقرخلا مالسلا هيلع هدرب مهضعب لدتساو « لسغلاو ءوضولا نيب عمجلا مزلي روث يبأ دنعو

 ريغ وأ ةقرخلا يف ىنعمل كلذ نوكي نأ لمتحي هنأل هيف ليلد ال « ءوضولا ءاضعأ فشني ال هنأ ىلع

 [ثيدحب] مهكسمتو ‹« لسغلاو ءوضولا نيب قرف الو ءوضولا ءاضعأ ضفن اذه : ركذ دقو . كلذ

 . ىضماميف هانركذ دقو « فيعض ثيدح وهو «ناطيشلا حوارم اهنإف مكيديأ اوضفنت ال»

 لمعتسلملا ءاملا مدعل :ش (رخؤي ال حول ىلع ناك ول ىتح) :م ذئنيح نيلجرلا لسغ يأ :ش (لسغلا

 لستغملا :ش (أدبي اغإو) :م اًسجن لمعتسملا ءاملا نوك ةياور ىلع ليلعتلا اذه نوكي نأ يغبنيو

 ينملا يهو لاحلا كلذ يف ةدوهعملا ةساجنلا اهب دارأ هنأ رهاظلا :ش (ةيقيقحلا ةساجنلا ةلازإب) :م

 يفو . هجرف ىلع غرفأ مث روكذملا ثيدحلا يف تلاق : -اهنع هللا يضر- ةنوميم نإف؛ ةبطرلا

 . هتساجن ىلع ةلالد هيفو « ىذألا نم هباصأ امو ةياور

 باتكلا اذه نأل « ليلعتلا نايبل انهه هركذ هنأل كلذك سيلو ًالوأ هركذ هنأل راركت اذه :ليق

 اذإ ءاملا نأل :ش (ءاملا ةباصإب) :م تناك نإ ةساجنلا يأ :ش (دادزت اليك) :م ىرودقلا ىلع حرشلاک

 . لمعلا هيلع دادزيف ترشتناو تطسب ةساجنلا باصأ

 ‹ ةصيقعلا يهو ةريفض عمج رئافضلا :ش (لسغلا يف اهرئافض ضقنت نأ ةأرملا ىلع سيلو) م

 ىنعمب حتفلاب ءافلا كيرحتو ‹ ًضيرع رعشلا حبسم ءافلا نوكسو ةمجعملا ءاضلا حتفب ةرفضلاو

 بهذمو . ناتصيقع يأ ناريفضو ناتريفض اهلو اهرعش ةأرملا ترفضأو « هلثم ريفضتلاو روفضلا

 : يعخنلا لاقو . هضقن بجيف هلوصأ ىلإ ءاملا لصي ال ةئيلم نوكي نأ الإ هضقن اهمزلي ال روهمجلا

 ةأرملا صيصخت يف : ليقو . ةبانجلا نود ضيحلا يف بجي دمحأ لاقو . لاح لكب اهضقن بجي

 . اهفالخب لجرلا مكح نأ ىلإ ةراشإ

 ءاملا لاصيإ بجي له كارتألاو نويولعلا هلعفي امك هرعش لجرلا رفض اذإ «طوسبملا ىفو

 طاينحالاو « بجي هنأ ديهشلا ردصلا ركذو . بجي ال هنأ ثيدحلا رهاظف « رعشلا ءاهتنا ىلإ

 ‹« رعشلا لبو ضقنلابالإ اهنطاب ىلإ ءاملا لصي ال ناك اذإ هضقن بجي : ىعفاشلا لاقو . ءاملا لاصيإ

 ىلإ ءاملا لاصيإ الو رئافضلا ضقن بجي ال هنأ كلام نعو . هيلإ ةجاح الف ضقنلا نودب لصو نإو
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 غلب اذإ كيفكي امأ» : اهنع هللا يضر - ةملس مال مالسلا هيلع هلوقل اهرعش لوصأ ءاملا غلب اذإ

 ال هنأل ةيحللا فالخب « اًجرح هيف نأل حيحصلا وه اهبئاوذ لب اهيلع سيلو «« كرعش لوصأ ءاملا

 .اهئانثأ ىلإ ءاملا لاصيإ يف جرح

 . خياشملا فالتخا اهصاقع بعش ىلإ ءاملا لاصيإ بوجو يف «ركب طوسبم» يفو

 يف نركذي اذهلو « رتسلا ىلع نهلاح ىنبم نأل نركذي ال نأ ءاسنلا يف لصألا :ليق نإف

 ناك اذإ مكحلا نأب بيجأ ٠١( ةيآلا : بازحألا) (تاملسملاو نيملسملا نإ لزنف نيكش ىتح نآرقلا

 رئافضلاب تاصوصخم نهنإ مث « باجحلا ةلأسم يف امكو ةلأسملا هذهك نركذي نهب ًاًصوصخم

 . جحلا يف رصقلا نهل عرشو قلحلا نهل هرك اذهلو
 هلوقل) :م ضقنلا اهيلعف غلبي مل اذإ ىتح دوصقملا لوصحل :ش (اهرعش لوصأ ءاملا غلب اذإ) :م

 تاجوز ىدحإ ةملس مآ :ش (كرعش لوصأ ءاملا غلب اذإ كيفكي امأ : اهنع هللا يضر ةملس مأل ةا

 هجرخأ ثيدحلاو بكارلاو اذه ةريغم ا نب ةفيذح يبأ نب ةيمأ يبأ تنب دنه اهمساو « ةا يبنلا

 - اهنع هللا يضر- ةملس مأ نع ةملس مأ ىلوم عفار نب هللا دبع ثيدح نم يراخبلا الإ ةعامجل ا

 نأ كيفكي اغنإو ءال :لاقف؟ ةبانحلا لسغل هضقنأف يسأر رفض دشأ ةأرما ينإ هللا لوسر اي تلق» : تلاق

 . «ترهط دق تنأ إف وأ ‹ يرهطتف ءاملا كيلع يضيفت مث تايثح ثالث كسأر ىلع يثحت

 سيل رعشلا تلق« «(اورهطاف#» ىلاعت هلوق ىلع ةدايزلا هب زوجت الف دحاو ربخ اذه :تلق نإف

 . نينيعلا لخادتك ةانثتسم ريهطتلا عضاوم نأل وأ « ندبلل ريهطتلاب رمألاو « ندبب هجو لك نم

 يف لصألا ناكو ةباؤذ عمج يه :ش (اهبئاوذ لب) :م ةأرملا ىلع يأ :ش (اهيلع سيلو) :م

 ‹ عمجلا يف ةزمه لدبت نأ اهقح يتلا فلألاك ةباؤذ يف يتلا فلألا نأل « بئاوذ لاقي نأ عمجلا

 ةمجعم لاذ ةبئذأ هلصأو اواو ىلوألا نم اولدبأف نيتزمهلا نيب عمجلا فلأ عقت نأ اولقئتسا مهنكلو

 نسحلا هاور ءاًئالث رصعلاو لبلا بوجو نم ىورامع هب زرتحا :ش (حيحصلا وه) :م ءابو ةزمهو

 . اهنورق بعش ءاملا غلبيل لب لك رصع عم اًئالث اهبئاوذ لبت اهنإ لاق - هللا همحر-ةفينح يبأ نع

 جرح ال هنأل ةيحللا فالخب اجرح هيف نأل) :م حيحصلا وه لاق اذهلو بجاو ريغ هنأ :حصألاو

 . (اهئانثأ ىلإ ءاملا لاصيإ يف

 رفعج وبأ هركذ اًصوقعم ناك اذإ اهرعش تابنإ ىلإ ءاملا لاصيإ بجي «طيحملا» ىفو

 حيحصلاو « رعشلا اولبف ةا هلوقل هتابنإ ىلإ ءاملا لاصيإ بجي ليق اروفضم ناك نإو «يناودنهلا

 هللا يضر -ةشئاع غلب لاق رمع نب ديبع نع ملسم جرخأو ةملس مأ ثيدحب اوجتحاو همدع

 اي : تلاقف نهسوؤر نضقني نأ نلستغا اذإ ءاسنلا رمأي ناك صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نأ -اهنع
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 نقلحي نأ نهرمأي الفأ نهسوءر نهضقني نأ نلستغا اذإ ءاسنلا رمأي اذه ورمع نبال اًبجع

 ثالث يسأر ىلع غرفأ نأ ديزأ امو دحاو ءانإ نم ةي هللا لوسرو انأ لستغأ تنك دقف نهسوؤر

 سيلو ورمع نبا ناكم امهنع هللا يضر رمع نبا نع اهغلب اهريغو «طوسبملا» يفو . تاغارفإ

 لسرحملا ىلإ ءاملا لاصيإ ضرتفي لاجرلا رعش يفو ةصالخلا» يفو سابتلا وه اغإو « حيحصب
 لخدي نأ يغبني ةبانجلا نم لستغا نم ثيللا وبأ هيقفلا ركذو . ضرف ةرشبلا ىلإ ءاملا لاصيإو

 اهيلإ لصو هنأ ملع نإ لعفي مل نإف «هندب نم رهظ ام ىلإ ءاملا لاصيإ يف ةخلابم هترس يف هعبصأ
 .الف الإو هأزجأ

 ‹لسغلا بجوت يتلا للعلا يأ :ش (لسغلل ةبجوملا يناعملاو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 اميف اذه مدقت دقو اهلامعتسا ءاملعلا هرك دقو ةفسالفلا ظافلأ نم للعلا نوكل يناعملا ظفل راتخاو

 اولاق امك مهبتك يف للعلاو ةلعلا ظفل اولمعتسا ةنسلا لهأ نم نييلوصألا نأب اذه درو ىضم

 ريغو اًمساو اًمكحو ىنعم ةلع وهام ىلإ اهميسقتو ةلعلا صيصخت يفو لولعملل ةلعلا ةراعتسا
 نكلو ‹ عضاوملا عيمج يف بنتجي نأ يغبنيف بنتجي ام ظفللا اذه لامعتسا ناك نإف « كلذ

 مد لحي الد یب هلوق يف يناعم لا ظفلب اهدورول ةنسلل اعابتا يناعملا ظفل لمعتسا اغنإ لاقي نأ ىلوألا

 لاق : يزارتألا لاقو . ءابلاب تأي ملاذهلو ءللعلا اهب دارأ« « ثالث ناعم یدحإب الإ ملسم یرما

 اهنإف انثاملع نم حيحصلا بهذملا ىلع لسغلل ال ةبانجلل ةبجوم ناعم هذه :نيحراشلا ضعب

 . هبجوت فیکف هضقنت

 نأ كش ال يزارتألا لاق مث « اذكه عضوملا اذه يف هحرش يف لاق هنإف يقانخسلا دارأ :تلق

 نم ىنعم يأ نأ ىنعم ىلع لدبلا قيرط ىلع يناعم ا هذهل بجت لسغلل ةبجوملا يناعم ا هلوق ىنعم
 اغنإ حارشلا هلاق يذلاو . ضقن الب لولعملاو ةلعلا عمتجت نإف لسغلا هب بجي دجو اذإ يناعملا هذه

 دروي ىتح دوجولاب فنصملا ديقتي ملو هبوجول ال لسخلا دوجول ةبجوم يناعملا هذه تناك اذإ هج وتي
 اغإف ء اهتاوذب ةبجوم نوكت ال ةيعرشلا للعلا نأ مالكلا اذه يف قيقحتلا :تلق . اهلثم هيلع

 بابسألا عرشلا لعجو « انقح يف انع بيغ باجيإلا كلذ نأ الإ ىلاعت هللا وه مكحلل بجوملا

 ةثالشلا للعلا هذه نإ مث « انيلع ًاريسيت انقح يف مكحلا بوجول ةلعاهيلع فوقولا اننكيي يتلا

 فاضي مكحلا نأ امكف « ةلعلا ةلع ةبجوملا يناعملا نوكيف لسخلل ةبجوم ةبانجلاو ةبانجلل ةبجوم
 لاستغالا بوجو ببس نأ «مالسإلا خيش طوسبم» يف ركذو . ةلعلا ةلع ىلإ فاضي ةلعلا ىلإ

 . ةبانحلا ببسب هلعف لحي ال ام ةدارإ

 دحأب بجي لسخلا نأب درو هلوقب اذه نع لحي ال اجب اًبجاو ةبانحلا ببسب : لمكألا باجأو

 . هحرش يف يزارتألا باوج اذه : تلق . دجوت مل وأ ةدارإللا تدجو ءاوس ةروكذملا يناعملا
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 ءةظقيلاو مونلا ةلاح ةأرملاو لجرلا نم ةوهشلاو قفدلا هجو ىلع ينملا لازنإ

 وهو ءادألا بوجولا ةدئاف نأ كلذ هجو :تلق كلذ هجو نيبي ملو رظن هيفو لمكألا لاق مث

 دروأو لمكألا لاق ةبانحلا ببسلا ليقو ىنعملا اذهب ءادألا ىلإ بوجولا هفاضإ نإف يرايتحخا رمأ

 . عفدنال اهانعم يف ام وأ هيلع ديز ولو سافنلاو ضيحل ا هيلع

 بوجو ببس خياشملا ةماع دنع هل اًسضيأ هيف باوجو ‹« يزارتألل اًضيأ دري ال اذه :تلق

 نإف طرشلا ىلإ مكحلا ةفاضإ امإ « ةبانحجلا ببسب هلعف لحي ال ام ةدارإو < ةالصلا ىلإ مايقلا لسخلا

 اًببس ةبانحجلا لعج مهضعب نأ رابتعاب امإو لسخلاو ءوضولا بوجو امهطئارش نم ةبانج لاو ثدحلا
 دنع بجي مكحلا نإف ةوهشو قفد يذ ىنم دنع بجيو «يفاكلا» يف ركذ اذهلو لسخلا بوجول

 . رطفلا ةقدص لاقي امك زاجم طرشلا ىلإ بوجولا ةفاضإف « طرشلاب ال ةلعلاب طرشلا

 لاستغالا بجي لب« لاستغالل ةبجوم ال ندبلل ةسجنم يناعملا هذه : ةعيرشلا جات لاقو
 ندبلا ريصيف اهب اطرش تناكف هنم تاساجنلا هذه جورخب ندبلا سجنت دنع نكل ةالصلا ةدارإب
 هب تبشي امل طورش لاحلملا نإف اًطرش مكحلا ةلع هب تبشي يذلا فصولاو ريهطتلا فصول ًالباق
 ةبجوم ىناعملا هذه ليقوأ « زاجم طرشلا ىلإ بوجولا ةفاضإ نوكتف اًضيأ اًطرش نوكي ةيلحلا
 . «هقاتعإ بيرقلا ءارش)» ايب هلوق يف امك ةبانحلا ةطساوب لسغلل

 :م دلولا هنم دلوتيو ركذلا هب ذتلي علطلا لثم هتحئار رثاخ ضيبأ ءام ينملا :ش (ينملا لازنإ) :م

 ينملا جورخب لسخلا بوجول ناديق ناذهو :ش (ةوهشلاو) :م ضفنلا يأ :ش (قفدلا هجو ىلع)
 ليق نإف :ش (ةظقيلاو مونلا ةلاح) :م يف ناك ءاوسو :ش (ةأرملا و لجرلا نم) :م ينملا لوزن ناك ءاوسو
 : تلق . ةوهشلا فنصملا طرش فيكف « ةوهشب نكي مل نإو لسغلا بجوي مئانلا نم ينملا جورخ

 . مالتحالاب هجورخ رهاظلا نأل « هوبجوأف اونسحتسا مهنكل بجي ال نأ ساقلا ناک

 ةوهشلاو قفدلا هطارتشال فسوي يبأ لوق ىلع ميقتسي هقالطإب ظفللا اذه ليق لمكألا لاقو
 بجي الاق ىتح جورخلا دنع قفدلا اطرتشي ملامهنأل امهلوق ىلع ميقتسي الو < جورخلا دنع
 « يقانغسلا نم اذه ذخأ : تلق قفد ريغ نم جرخ نإو . ةوهشب هناكم نع ينملا لياز اذإ لسخلا
 . هحرش يف يزارتألا لاق اذكو

 نأل « لكلا لوق ىلع ميقتسياذه لب كلذك سيل لاق مث هركذ مث : نيحراشلا ضعب لاق

 هنأب درو لاق لمكألا هنم ذخأو عيمجلا دنع لسغلا بجي دجو اذإ ةفصلا هذه ىلع ينملا لزنإ

 يف امهدنع هتابجوم ضعب كرت مهوي فنصملا مالك نكلو :لاق مث. ها مهلوق ىلع ميقتسي

 . نايب ضعبل . ها دمحمو ةفينح يبأ دنع ربتعملا مث هلوق نيب ابرو «اهنايب عضاوم

 الو اهددص يف وه يتلا ةلأسملا هب قلعتت ام عيمج نيبي نأ فنصملا ىلع نيعتملا نم سيل :تلق
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 يآ ءاملا نم ءاملا : مالسلا هيلع هلوقل «لسغلا بجوي ناك امفيك ينملا جورخ : يعفاشلا دنعو

 هجو ىلع ينملا جورخ :ةغللا يف ةبانحلاو بنحلا لوانتي ريهطتلاب رمألا نأ انلو .ينلا نس لسغلا

 جورخ ىلع لومحم ثيدحلاو « ةآرملا نم هتوهش ىضق اذإ لجرلا بنجأ : لاقي ‹ ةوهشلا

 وأ ةوهشب ناك ءاوس ينعي :ش (لسغلا بجوي ناك امفيك ينا جورخ يعفاشلا دنعو) :م . كلذ مازتلا

 ءاملا لب هلوقل) :م كلذ وحن وأ عفترم ناكم نم طقسو ًاليقث المح لمح اذإ ام لثم « ةوهش ريغب

 هللا يضر يردخللا ديعس يبأ نع ةملس يبأ ثيدح نم دواد وبأو ملسم هاور ثيدحلا :ش (ءاملا نم

 . ءاملا نم ءاملا اغإ» ملسم ظفلو «ءاملا نم ءاملا» ةَ هللا لوسر لاق : لاق هنج

 :م . ةيببسلل نمو ءاملا جورخ ببسب ءاملا لامعتسا بوجو يأ :ش (ينملا نم لسغلا يأ) :م

 اًبتج متنك نإو#ىلاعت هلوق يف يذلا رمألا وهو:ش (بنجلا لوانتي ريهطتلاب رمألا نأ انلر

 هجو ىلع ينملا جورخ ةغللا يف ةبانحج لاو) :م. هايإ هلوانت يف حيرص وهو بنجلا لوانتي اذهو(اورهطاف

 يف ةبانجلا نإف كلذك سيل . ها ةغللا يف ةبانجلاو هلوقب ةبانحملا هريسفت يجورسلا لاق :ش (ةوهشلا

 يف . لستغي ىتح نآرقلا ةءارقو ةالصلاو دجاسملا بنتجي اهيف نأل يمالسإ مسا وهو «دعبلا ةغللا
 يأ «١١( ةيآلا :صصقلا) نورعشي ال مهو بنج نع هب ترصبف) ىلاعت هللا لاق دعبلا ٠ةيزانحجلا»

 نع بيرغلاو « ةبارقلا نع يبنجألا دعبل ابنج بيرغلاو يبنجألا ىمس هنمو « دعب نع

 هجو ىلع ةساجنلا جورخ اًصضيأ اهعيجم عنه ال دعبلا ىنعم ةغللا يف ةبانجلا ءيجم : تلق . هنطو
 ىلإ تبنج لاق نأ دعب ةبانجلا هتباصأ لجرلا بنج ىف : ىقانغسلا لاقو . فنصللا هلاق امك ةوهشلا

 مهيف لزن اذإ ةبانج بنجي نالف ينب يف لجرلا بنجأ اانا تف يا فال

 لجر : اًضيأ لاقو . نونلا حتفب يناشلاو « نونلا رسكب لوألاف « بانج عمحجلاو بناج وهف اًبيرغ

 . ثنؤملاو ركذملاو عمحلاو دحاولا هيف يوتسي ةبانجلا نم بنج

 . نونلا رسكو ةزمهلا مضب ةبانجلا هتباصأ اذإ لجرلا بنجأ :«بدألا ناويد» يف يبارافلا لاق

 بنجلا ظفل يف ةاحنلا فلتخاو . ةريثك ناعم ةغللا يف لمعتسم ةبانحج لا ظفل نأ ىلع لدي هلك اذهف

 هركذ اذكو « «نآرقلا ماكحأ» يف يزارلا هعبتو < عمجملا يف درفأ اذهلو ردصم هنإ : جاجزلا لاقف

 : يرشخمزلا لاقو . بثجك لعف نزو ىلع ءيجي ردصملا لاق هنإف «ةيفاكلا حرش» يف كلام نبا

 لاقو ةهبشملا ةفصلا باب يف بجاحلا نبا هركذو بانتجالا وه يذلا ردصملا يرجم يرجأ مسا وه

 . لكشو بنج الإ فصولا يف لعف ىجي مل روفصع نبا

 عضوملا اذه حارشلا نم دحأ ررحي مل :ش ( ةأرملا نم هتوهش ىضق اذإ لجرلا بنجأ : لاقي ) :م

 امأو «يبارافلا نع نآلا انركذ امك نونلا رسكو ةزمهلا مضب لجرلا بنجأ : هلوقف يغبنیامک

 نم هعوقول اًقافتا عقو ةأرملا نم : هلوقو . بونجلا يف لخدي هانعمف نونلا حتفو ةزمهلا حتفب بنجأ

 جورخ ىلع لومحم ثیدحلاو) :م ابنج ىمسي ال اهيف ام نأب نطبلا ةوهش جرخيل هركذ ليقو ملتحلا
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 ةوهشلا نع ينم ا

 » : هيم هلوق وهو هب لدتسا يذلا ثيدحلا يف يعفاشلا هلاق ام نع باوج اذه :ش ( ةوهش نع ينم ا

 نب نيسح نع يور هنإف ةلدألا نيب قيفوتلل ةوهشلا نع جورخلا ىلع هلمح هجو . ٤" ءاملا نم ءاما
 يرهظ ققشت ىتح لستغأ تلعجف ءاذم الجر تنك : لاق - هنع هللا ىضر - ىلع نع ةصيبق

 لسغاف يذملا تيار اذإف لعفت ال » : ال هللا لوسر لاقف هل ركذ وأ ةي هللا لوسرل كلذ تركذف
 ۲ لستغاف ءالا تخضف اذإف « ةالصلل كءوضو ًاضوتو كركذ

 يثاسنلا هجرخأو .ارصتخم هوحنب هيبأ نع ةيفنحلا نبا وهو يلع نب دمحم ثيدح نم ملسمو
 . هنع هللا يضر- يلع نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم ةجام نباو يذمرتلاو

 ءاملا تفذخ اذإ» : هظفلو دمحأ هجرخأو « حيحص نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو

 قفدلا عم نوكي كلذو خضفلاو فذخلا ربتعاف « لستغت الف اًنذاخ نكت ملاذإو ٠ لستغاف

 قفدلا نيتمجعللا ءاخلاو داضلاو ءافلاب خضفلاو نيتمجعملا لاذلاو ءاخلاب فذخنا .ةوهشلاو

 . ىحرلاو

 «ديقملا ىلع قلطملا لمحيف ةدحاو ةثداحلاو «قلطم ءاملا نم ءاملا ثيدحو ديقم ثيدحلااذهو

 ديقملا ىلع قلطملا لمح هلصأ نم يعفاشلا مث «ةاكزلا يف لاق اذك «ديزملا»و« ديفملا» يف لاق اذك

 .هلصأ فلاخف ثداوح يف ناک نإو

 ملو يدولاو يذملاو ينملا لوانتي ماع ءاملا نم ءاملا : هلوق نأ وهو ةدئازلا دويقلا يف رخآ هجو

 صوصخحلا هب داريف عامجإلاب يدولاو يذملا يف لسغلا بوجو مدعل مومعلا ىلع هؤارجإ نكي
 ةَ هللا لوسر ىلإ تءاج اهنأ - اهنع هللا يضر- ميلس مآ ثيدحل ةوهشلا لاح ىلع لمحيو

 تأر اذإ معن» :لاق ؟تملتحااذإ لسغ نم ةآرملا ىلع له قحلا نم ييحتسي ال هللا نإ : تلاقف

 ظفللاو ةملس مأ ثيدح نم يراخبلا هجرخأ . ءاسنلا تحضف : ةملس مأاهل تلاقف «ءاملا

 . ميلس مأ نع سنأ ثيدح نم ملسم هاورو « امهدنع ظافلأ هلو ةراهطلا يف يراخبلل

 نم ينالديصلا مالك يف عقوو .تلأس ةأرما نأ - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح يفو

 . هنع هللا يضر- سنأ ةدج ميلس مأ نأ مهريغو ينابزورلاو يلازغلاو نيمرحلا مامإو ةيعفاشلا

 ءاسنلا تحضف ةلئاقلا نأ ةيعفاشلا بتك نم ديصلا يف عقوو يوونلاو حالصلا نبا مهطلغو

 يراخبلا هجرخأو < دواد وبأ هجرخأ .

 . يردخلا ديعس يبأ نع ةملس يبأ ثيدح نم دواد وبأو » ملسم هاور : حیحص (۱)

 : )۲۰٠( «دواد یبا ننس» : حیحص (۲)

 (١/۷١٠)دمحأو )۲٤١( ٤ نابح نباو ةيزخ نباو يواحطلاو يسلايطلاو يئاسنلاو دواد وبأ هاور : حيحص (۳)
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 ثيدح يف كلذ عقو دقف كلذ يف بصي ملو ‹سانلا ضعب مهطلغو - اهنع هللا يضر- ةشئاع

 سابع نبا نع ةمركع ثيدح نم ىور يذمرتلا نأ رخآ هجوو . ميكح تنب ةلوخ ثيدح نم

 .  «مالتحالا يف ءاملا نم ءاملا اغإ» : لاق

 كيرش انثدح حابصلا نب دمحم انثدح لبنح نب دمحأ نب هللا دبع ثيدح يناربطلا ىورو

 ثيدح » : وب ىبنلا لاق اغإ : لاق - هنع هللا ىضر - سابع نبا نع ةمركع نع فاحجلا ىبأ نبا

 . يضرم ناک : يوونلا لاق . نوع يبأ نب دواد فاحجلا يبأ مساو . مالتحالا ينل « “ءم نم ءاملا

 يف درو دقو لاسكأإلا نم لسغلا مدع هموهفم نأل خوسنم ثيدحلا نأ رخآ هجوو

 هللا لوسر تلأس : لاق هنع ملسمو يراخبلا هاور بعك نب يبأ ثيدح نم احيرص «نيحيحصلا»

 . < يلصيو ًأضوتي مث ةأرملا نم هباصأ ام لسغي» : لاقف «لسكي مث ةأرملا نم بيصي لجرلا نعي

 هيلإ لسرأف راصنألا نم لجر ىلع رم ةَ هللا لوسر نأ ديعس يبأ ثيدح نم اًضيأ ايورو

 وأ تلجع اذإ» : لاقف ءهللا لوسر اي معن : لاقف « كانلجعأ انلعل : لاقف « ءام رطقت هسأرو جرخف

 . «ءوضولا كيلعو كيلع لسغ الف تطحقأ

 دواد وبأ هجرخأ ام :اهدحأ خسنلا حيرص ثيداحأ ةثالث يف درو دقو ناخوسنم اًضيأ ناذهو

 ناك اغِإ :لاق بعك نباا يبأ نع ديعس نب لهس نع يرهزلا نع سنوي نع ةجام نباو يذمرتلاو

 نب نيسحلا نع «هحيحص) يف نابح نبا هجرخأ : يناثلا . مالسإلا يف ةصحخر ءاملا نم ءاملا
 اوذخأي نأ سانلا ىلع : لاق لزني الو عماجي ىذلا يف ةورع تلأس : لاق يرهزلا نع نارمع

 ناك وي هللا لوسر : تلاقف -اهنع هللا يضر- ةشئاع ينتثدح ةه هللا لوسر لوق نم رخآلاب

 . لسخلاب سانلا رمأو كلذ دعب لستغا مث ةكم حتف لبق لستغي الو لعفي

 )١( «يذمرتلا ننس» : حيحص )۱١١( .

 اًضيأ ملسم اهجرخأ ةصق هيف ركذ مث ملسمل وزعملا ٠ ءاملا نم ءاما اغإ» مدقتملا ديعس يبأ ثيدح يعليزلا ظفاحلا ركذ (۲)

 هدانسإ ركذو ‹ يذمرتلل هازعو « . . «هركذف» سابع نبا نع ىور نم ةياور عفدي قايسلا اذهو : لاق مث

 . كيرش دنع الإ ثيدحلا اذه دجن مل : يذمرتلا لوق لقنو

 اةيارلا بصن» عجار . فوقوم دانسإلا فيعض وه : لاقو ٠ مالتحالا يف » : هلوق نود ينابلألا هححص :تلق

(1/ ۹ 6(. 

 ء١١٤٠ )١/ «ةيارلا بصن» عجار ‹ )٤۹۳( ةجام نباو « )٩41( يذمرتلاو « (۱۹۸) « دواد يبأ ننس» : حيحص (۳)

 . )۱١١/۱( يقهیبلا هاورو « )۲

 )٤( ينطقرادلا هاورو « ( دراوم /۲۲۰) «نابح نبا حیحص» )۱/۰۱۲٣ ۱۲۷( .
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 هناكم نع هلاصفنا - هللا همحر - دمحمو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ربتعملا مث

 : لاق جيدخ نب عفار نع جيدخ نب عفار دلو ضعب نع «هدنسم» يف دمحأ هاور : ثلاثلاو

 لَو يبنلا لاقف « تجرخو تلستغاف لزنأ ملو تمقف يتأرما نطب ىلع انأو ةي هللا لوسر ينادان

 . "لسغلاب كلذ دعب ةا هللا لوسر انرمأ مث : عفار لاقف“ ءاملا نم ءاما اإ « كيلع لسغ ال » :

 هعمسي مل ثيدحلااذهو :لاقف «يقهيبلا هب مزج دقو عطقنم لوألا ثيدحلا :تلق نإف

 . لهس نع هباحصأ ضعب هعمس اغإ دعس نم يرهزلا
 هنع ىسوم يبأ ةهج نم رفعج نب دمحم نع ةياور يف عقو دقو : نيدلا يقت خيشلا لاق :تلق

 . دعس نب لهس ينربخأ : لاق اهيفو يرهزلا نع رمعم نع

 «ريكانمل اب يرهزلا نع يتأي ام اريثك وه : يبراحملا لاق نارمع نب نيسحلا هيف يناثلا ثيدحلاو

 . كلذب لاق يبراحملا سفنو هتحصب نابح نبا مكح : تلق «دحاو ريغ هفعض دقو

 ضعبو لوهجم عفار سفنو ء«هفعض ىلع سانلا رثكأ دعس نب نيدشر هيف ثلاثلا ثيدحلاو

 . لوهجم دمحم عفار دلو

 دقو : نيدلا يقت خيشلا لاقو «نسح ثيدح اذه :لاقو « هباتك يف يثراحلا هركذ : تلق

 نب نيدشر ىلإ هدنسب خيشلا هقاسو «يفسنلا ظفاحلا عامس لصأ يف عفار دلو ةيمست يف عقو
 . هركذف جیدخ نب عفار نب لیهس نع بوي نب یسوم نع دعس

 بوجوب ىتفأ لوألا مكحلا ةَ يبنلا نع يوري نم ضعب نأ وه خسنلا ىلع لالدتسالا نمو

 نب نامثع ىلوم بعك نب هللا دبع نب ديعس نب ىيحي نع كلام ىورف ءلوألا نع عجرو لسخلا
 هلهأ بيصي لجرلا نع تباث نب ديز لأس يراصنألا ديبل نب دومحم نأ -هنع هللا يضر- نافع

 ال ناک -هنع هللا يضر -بعک نب يبآ نب دومحم هل لاقف لستخی دیز هل لاقف لزنی الو لسکی مث

 . توي نأ لبق كلذ نع عجر بعك نب يبأ نإ : تباث نب ديز هل لاقف لسغلا ىري

 . هخسن ام هدعب لاق هک یبنلا نأ هل تبث هنأ الإ هکرتل هجو ال : -هللا همحر -یعفاشلا لاق

 نع) :م ينملا لاصفنا يأ :ش (هلاصفنا -ىلاعت هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع ربتعملا مث م

 لصألا يف ينملاو . هباتك يف ىلاعت هللا لاق امك بئارتلاو بلصلا وهو ينملا ناكم يأ :ش (هناكم

 تلقو . عامجلا رثك اذإ ىتح < رانلاب رمحألا درولا ءام ضيبي امك ةوهشلا ةيفصتب ضيبي هنكل مد

 )١( هدنسملا» . ثيدحلا يف فعضي دعس نب نيدشر : فيعض )۲٣۶٤ /۱ء ۲١١( .
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 ذإ ‹ ةليازملاب جورخلل اًرابتعا اًضيأ هروهظ - هللا همحر- فسوي يبأ دنعو « ةوهشلا هجو ىلع

 باجيإلا يف طايتحالاف هجو نم بجو ىتم هنأ امهلو . امهب قلعتي لسغلا

 نع لصفني ملاذإ ىتح :ش (ةوهشلا هجو ىلع) :م هرقم نع هتلازإ طرشلاو ٠ رمحأ جرخ ةوهشلا

 ينملا روهظ ربتعملا يأ :ش (اًضيأ هروهظ فسوي يبأ دنعو) :م امهدنع لسغلا بجي ال ةوهشب هناكم

 :م ارابتعا فسوي وبأ هربتعي يأ ةيردصملا ىلع بصن :ش (؟رابتعا) :م اًضيأ ةوهشلا هجو ىلع

 لاصفنالا دجو اذإف امهب الإ بجي ال لسغلا نأ رابتعالا هجو لاصفنالاب يأ :ش (ةليازملاب جورخلل)

 يغبنيف « قافتالاب طرش لاصفنالا لاح ةوهشلاو «عامجإلاب جورخلا بجي ال جورخلا دجوي ملو

 . اًضيأ جورخلا لاح طرتشي نأ

 يأ :ش (امهلو) :مروهظلاو لاصفنالاب قلعتي لسخلا نأل يأ :ش (امهب قلعتي لسغلا ذإ) :م
 لسخغلا بجو ىتم ىأ :ش (هجو نم بجو ىتم) :م لسخلا نأ يأ :ش (هنأ) :م دمحمو ةفينح يبأل

 لسغلا بجي دجو ام رابتعابف هلامك ال ةوهشلا قلطم طرشلاو « قفدلا نود لاصفنالا ةهج نم

 طايتحالا يأ :ش (باجيإلا يف) :م ةدابعلا باب نم :ش (طايتحالاف) :م بجي ال مدع ام رابتعابو

 . هبناحجل احيجرت لسخلا باجيإ يف بجاو

 قفدلا مدع امن إو ‹ دجو دق ةوهشلا هجو ىلع جورخل ا : نيحراشلا ضعب لاق : يزارتألا لاقو

 . اطايتحا دوجولا لاح حج ريف بجي ال مدع ام رابتعابو « لاستغالا بجي دجو ام رابتعابف ريغ ال

 نأل لوبلا نم بصلاك حورشلا نم حرشلا اذه لاق مث يقانغسلا نيحراشلا ضعبب دار :تلق

 فسوي يبأ دنعو « امهدنع جورخلا لاح طرتشي ال ةرهشلا نأ نايبل قاسي اغنإ فنصملا مالك

 لقن هنآ عم باوصلا وه يقانغسلا هلاق يذلا : تلق « اذه لجأل نيفرطلا نم ليلعتلا نايبو طرتشت

 يذلل قبس ام فنصملا مالكو رباكألا ىلع عينشتلا يف قراحم : يزارتألا لاق ء« طوسبملا» نع اذه

 نايب يف يقانغسلا مالك يف عقو معن« مهفاف هل قبس ام مزاول نم هلاق يذلا انإو ٠ يزارتألا هلاق

 ناك ول هنأل وهس هنأ رهاظلاو « قفدلا مدع امنإو دجو دق ةوهشلا هجو ىلع جورخلا نأ امهليلعت

 . عازنلا عفترال كلذك

 بوجولا ةهج نأ الإ تلق ‹ كشلاب بجي الف همدعو بوجولا نيب لسغلا راد :تلق نإف

 ةليازملا دعب ةوهشلاب جورخلا مدعو « ةوهشلاب ةليازملا ىلع ءانب جورخلاف لصأ بجوملا نأل ةحجار
 . هنم ذخأ لمكألاو ةعيرشلا جاتل باوجلاو « لاؤسلا اذهب رابتعا الف ةردانلا ضراوعلا نم

 يذلا ليلعتلا اذه ىلع هنأل ةاضفملا نم ةجراخلا حيرلا اذه ىلع لكشي : يقانغسلا لاقو

 تجرح ولو « بجي ال لبقلا نم تجرح ول اهنإ لاقي نأب ءوضولا اهيلع بجي نأ يغبني هانركذ
 ليق لب كلذك كانه لقني ملو « ةدابعلا رمأل اًطايتحا بوجولا بناج حج ريف بجي ربدلا نم

 . بابحتسالاب
° 
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 وه يذلا ليلدلا عم بجوم وه يذلا ليلدلا ضراعف لصألا نم كانه كشلا كءاج : هلوقب باجأو

 نيقيب اهل ايقاب نيعتم اهل اتباث ناك يذلا لصألاب انلمعف ء اطقاستف ةوقلا يف امهيواستل بجوم ريغ
 يف بوجولا ليلدو ‹ قفدلا وهو فصولا نم بوجولا مدع ليلد ءاج انه امأو « ةراهطلا وهو

 ىلع لصألا بناجل حيجرت لاستغالا باجيإ يف ناكف ةوهشلا عم ءاملا دوجو سفن وهو لصألا

 : لئاسم سمخ يف رهظت فالخلا ةرمثو ‹ ءوضولا بناج

 لاس مث هتوهش تنکس یتح هرکذ كسمأف ةوهشب هناکم نع ينملا لازف هفكب ینمتسا :اهدحأ

 . فسوي يبأل اًفالخ امهدنع لسغلا هيلعف قفد نع ال هنع

 انركذام لصحو هناكم نع ينملا لازف ةوهشب اهلبق وأ جرفلا نود اميف هتأرما عماج :ةيناثلا

 . فالخلا ىلعف

 ينملا جرخ مث هتوهش تنكس ىتح هليلحإ ذخأ هناكم نع ينملا لصفنا املف ملتحا :ةثلاثلاو

 . فالخلا یلعف

 يبأل اًقالخ امهدنع لسغلا ديعي ىنمأ مث لوبلا وأ مونلا لبق عامجلا دعب لستغا :ةعبارلا

 قافتالاب هيلع لسغال مونلاوأ لوبلا دعب ىنمأ ول :«ريبكلا ريسلا »و « طوسبملا» يفو « فسوي

 لبق جرخ نإ :دمحأ لاقو « نيلاحلا يف بجي ال :كلام نعو « لاحلا يف بجي : يعفاشلا دنعو

 . «زيجولا حرش» يف اذك بجي ال هدعبو بجي لوبلا

 ال يدو وأ يذم هنآ نقيت نإف مالتحالا ركذي ملو اللب هبوثو هذخفب دجوف ظقيتسا:ةسماخلاو

 ولو « هل اًقالخ امهدنع بجي يذم وأ ينم هنأ كش نإو « لسغلا هيلع ينم هنأ نقيت نإو ٠ لسغ

 ولو « ءوضولا هيلعف ارسكنم ناك نإو لسخلا هيلعف ارشتنم هركذ ناك نإف ينم هركذ نم جرخف لاب

 وهو يذملا جورخ ببس دجو هنأل هيلع لسغ ال ايذم دجوف احص مث ركس وأ قافأ مث هيلع يشغ
 اذإ ايشام وأ ادعاق وأ اًمئاق وأ اعجطضم ولو مئانلا فالخب هيلع جورخلاب لاحيف ركسلاو ءامغإلا

 همحر- دمحم نع «هرداون »يف ماشه رکذو « نآلا اهانركذ تلا هجوأ ةثئالث ىلع هنإف ظقيتسا

 الف اًرشقنم مونلا لبق هركذ ناك نإ « اًملح ركذتي ملو هليلحإ يف ًاللب دجوف ظقيتسا اذإ هنأ -هللا
 هيف ترثك ىولبلا نإف اذه ظفحي نأ ىغبني لاق « لسخلا هيلعف رشتنم ريغ ناك نإو هيلع لسغ

 ناکاذإ للا توجو یشن یف تسرب یا لرقب لی خیال ف لاو «نولفاغ هنع سانلاو

 يف ةأرملاو «هتيب لهأ لوح فاط هنأب ةبير هباق يف عقت نأ فاخي وأ هنم يحتسيو ناسنإ تيب يف
 لزنت ملو لازنإلاو مالتحالا تركذت اذإ هنأ لوصألا ةياور ريغ يف دمحم دنعو لجرلاك مالتحالا

 جرفلا ىلإ جرخ نإ : هيقفلا رفعج وبأ لاقو « ةياورلا هذهب ذخؤي ال : يئاولحلا لاق « لسغلا اهيلعف
 .الف الإو بجي جراخل ا
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 نیناتخلا ءاقتلاو

 ةلزنب اهجرف نأل « لسخلا اهيلعف اهجرف رهاظ ىلإ ءاملا جرخي ملو تملتحا ول «طيحملا» يفو

 ةفلقلا ىلإ ينملا جرخف فلقأ لجرلا ناك ول ىتح « جورخلا مكح هل ىطعأف « هريهطت اهيلعف مفلا

 ىلع دجوف هتأرماو لجر مان ولو « لجرلا ءامك اًقفاد نوكي ال اهءام نأل ء الف الإو لسخلا همزلي

 ضيبأ ناك نإو لسغلا اهيلعف رفصأ ناك نإ رظني هيف افلتحاو امهيأ نم فرعي ال اللب امهشارف

 ال نأ سايقلاو « الستغي نأ طايتحالاو ‹ اهنمف اًضرع عقو نإو هنمف الوط عقو نإ :ليقو

 هينمو رفصأ اهينم «ةينقلا» يفو «هب يدتقت نأ اهل زوجي الو كشلا عوقول امهنم دحاو ىلع بجي

 نإو لسغلا اهيلعف رفصأ ناك نإف اهنم جرح مث عامج نع تلستغا ول اميف رهظت هتدئافو < ضيبأ

 دجأام يسفن يف دجأو ارارم مونلا يف ينيتأي ينج يعم : تلاق ولو « اهيلع لسغ الف ضيبأ ناک

 طسو يف ناک نأب جورخلا هنکي مل نإو جرخیو مميت لیقو ‹لستغيو جرخي هتعاس نم جورحخلا
 . اًبنج ىقبي ال ىتح مميتلا هل بحتسيف ليللا

 ‹ ةوهشلاو قفدلا هجو ىلع ينملا لازنإ هلوق ىلع اًمطع عفرلاب :ش (نيناتخلا ءاقتلاو) :م
 ‹«امهدنع ءوضولا بجوي نكلو لسغلا بج وي ال ةاقالملا سفن نإف ‹ جاليإلا نع ةيانك امهئاقتلاو

 ال :لیق. ةفشحلا يراوت عم يأ نيناتخلا ءاقتلاو : يقانغسلا لاقو . -هللا همحر- دمحمل اًقالخ

 . انركذامك جاليإلا نع ةيانك امهئاقتلا نأل ديقلا اذه ىلإ جاتحي

 ام ىلع «ةفشحلا تباغو ناناتخلا ىقتلا اذإ هثيدحلا ظفل ‹كلذ يف خيشلل ظح ال :تلق

 اديكأت ركذ لب « ديقب سيل ةفشحلا تراوتو هلوق « يرودقلا دئاوف» يفو . ىلاعت هللا ءاش نإ ءيجي

 . اهيراوتل مزلتسم نيناتخلا ءاقتلا نأل

 ىنعملا ىلإ ةراشإلل هركذ نأ لمتحي: -هللا همحر- ىخيش لاق : (ةياردلا» بحاص لاقو

 ةراشإ ركذ «لجر ىلوألف ضئارفلا هتقبأ ام» ةي هلوق يف ركذ نأ امك « لسغلا باجيإ يف رثؤما

 ركذ نكلو « ناجرفلا ىذاحت اذإ لسخلا بجي هدنع نإف « يعفاشلا لوقل يفن وأ ةبوصعلا ةلع ىلإ

 . لسغلا بجوي ةفشحلا جاليإ نأ مهبتك يف

 نم ةفشح ردق وأ ىهتشم يح يمدآ ربد وأ لبق يف ةفشحلا يراوت لاق ول : مهضعب لاقو

 جاليإلا جرخيو «نيناتخلا ءاقتلا هيف سيل هنأ عم ربدلا يف جاليإلا لوانتيل « ىلوأ ناكل اهعوطقم

 . هللا همحر- دمحم لوق يف اهلثم عماجي الو ىهتشت ال يتلا ةريغصلاو ةتيملاو ةميهبلا يف

 معضوم لجرلا ناتخ مث ةرابعلا نيعت هيلع نيعتي الو ىلوألا كرت يف ءيش هيلع بجي ال :تلق
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 لازنإ ريغ نم

 لجرلا مف يف كيدلا فرعك اهنم ةدلج عطق عضوم ةأرملا ناتخو « ةفشحلا ةرود نودامو عطقلا

 امهنيبو لوبلا جرخم ركذلا لخدم قوفو «ضيحلاو ينملاو دلولا جرخمو ركذلا لخدم هنأل كلذو

 تباغ اذإف ةأرملا ناتخ وهو « ناتخلا يف اهنم عطقت ةقيقر ةدلج لوبلا جرخم قوفو ةقيقر ةدلج
 اذهلو ايقتلا ايذاحت اذإ هنإف نيناتخلا ءاقتلا يه ةاذاحملاو « اهناتخ هناتخ ىذاح دقف جرفلا يف ةفشحلا

 ضافخلا ةآرملا ناتح عضوم لاقي نكلو « اقصتلاو افداصتي مل نإو ايذاحت اذإ ناسرافلا ىقتلا لاقي

 ةداع ىلع ءانب نيناتخلا ركذ :«ةياردلا» يفو نيرمقلاو نيرمعلاك بيلغتلا قيرطب نيناتخلا ركذف

 نإف جوزلا قح يف يأ« «ةمركم ءاسنللو ةنس لجرلل ناتخلا» ايب لاق ءاسنلا نونتخي مهنإف برعلا

 . هجرخآ نم الو ثیدحلا يوار ركذي مل : تلق ءذلأ ةنوتخملا عامج

 ةداهش زوجيال لاق نم باب ىف ىضاقلا بدأ باب ىف فاصحلا ىور : يزارتألا لاقو

 ءاسنللو ةنس لجرلل ناتخلا» ةا هللا لوسر لاق :لاق سوأ نب دادش ىلإ هدانسإب فلقألا
 ا

 هنإف « لسغلا بوجو يف نيناتخلا ءاقتلا يف طرشب سيل لازنإلا ينعي :ش (لازنإ ريغ نم) :م

 ديقب سيل لازنإلاو « لسخلا بوجو يف فاك ءاقتلالا سفن نأ ربتعملاذإ « عامجإلاب بجي لرزنأ اذإ

 رمع نبا لوق نيرجاهملا نمف « -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم لازنإلا طرتشي نم لوق دري وه وأ
 يردخلا ديعس وبأو لبج نب ذاعمو تباث نب ديزو بعك نب يبأ راصنألا نمو « دوعسم نباو يلعو

 يبأ نب ءاطعو دواد لاق ءالؤه لوقبو ‹ عجري مل نم مهنمو « روهمجلا ةقفاوم ىلإ عجر نم مهنم

 نم لسغال نأ ىأر نمو « ينهجلاو شمعألاو ةورع نب ماشهو نمحرلا دبع نب ةملس وبأو حابر

 دعسو هللا دبع نب ةحلطو ماوعلا نب ريبزلاو نافع نب نامثع لازنإلا نكي مل نإ جرفلا يف جاليإلا

 . ىهتنا يراصنألا ةزمحو ريشب نب نامعنلاو سابع نباو جيدخ نب عفارو صاقو يبأ نب

 نإو نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا بوجو ىلع مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا روهمجو

 باطخلا نب رمعو ركب يبأو نينمؤملا مأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع كلذ يورو « لزني مل

 نبال «ينغملا» يفو « دمحأو يعفاشلاو ةفينح وبأو يروثلاو يعخنلا ميهاربإ لاق هبو « نيرخآو

 باصأ ءاوسو « ال وأ نينتتخم اناك ءاوس لسغلل بجوملا وه جرفلا يف ةفشحلا بييغت ةمادق

 الف جاليإ ريغ نم ناتخل اب ناتخلا قصلأ ولو « بصي مل وأ اهنم ناتخلا عضوم هنم ناتخلا عضوم

 وأ ايح ةميهب وأ يمدآ ناويح لك نم اربد وأ ًالبق جرفلا ناك ءاوس لسغلا بجيو قافتالاب لسغ

 . ًاضقيتسم وأ اًمئان اهركم وأ اعئاط ايم

 « (۲۷۲/۱) يدع نباو « (۳۳۰ /۷) يناربطلاو « ۲١( /۸) يقهيبلاو « )٥/ ۷١( دمحأ هاور : فیعض (۱)

 . )۸۲/٤(  ریبحلا صيخلت» رظناو « ٠٠١( /۱۲) يوخبلاو

 اراز



 «لزتي مل وأ لزنآ لسغلا بجو ةفشحلا تباغو ناناتخلا ىقتلا اذإ :مالسلا هيلع هلوقل

 نود ىطو وأ ةفشحلا ضعب جلوأ نإف اًضيأ لاقو ةميهبلا ءطوب لسغلا بجي ال : ةفينح وبأ لاقو

 ناكو ةفشحلا تعطقنا نإف « نيناتخلا ءاقتلا دجوي مل هنأل لسغلا بجي مل ةرشبلا يف وأ جرفلا
 نإف « هريغو رهملا نم ءطولا ماكحأ هب تقلعتو لسخلا بجي جلوأف ةفشحلا ردق هركذ نم يقابلا

 لغان لبق يف ر حلا اهدحأ نطو ؤا جرف يف هركذ حلا حلوا وأ لكم خت لق يف جلزأ
 ناك اذإو ‹ كشلاب ةراهطلا نع لوزي الف ةدئاز ةقلخ نوكي نأ لمتحي هنأل امهنم دحاو ىلع

 عست تنب ةيبصلا تناك اذإو ‹ لسغلا امهيلع بجي دمحأ لاقف ةريغص ةءوطوملا وأ اريغص ئطاولا

 نوكي ةأرما عماجف علبي ملو هلثم عماجي مالغلا نع لئسو « لسغلا اهيلع بجو ًاطوي اهلثمو نينس
 دمحأ مالك يضاقلا لمحو « معن لاق ؟ لزني مل وأ لزنأ هل ليق معن لاق « لسغلا اعيمج امهيلع

 . ىهتنا روث يبآو يأرلا باحصأ لوق وهو « بابحتسالا ىلع
 « الف الإو فلقألا ركذ لاخدإك بجي جرفلا ةرارح دجي ناك نإ ةقرخ هركذ ىلع فل ولو

 يفو دمحأو يعفاشلل اًفالخ « لازنإلاب الإ بجي ال ةتيم وأ ةميهب ركذ اهجرف يف ةأرملا تلخدأ ولو

 ‹ لازنإلا دجوي مل هنأ ملعي ةراكبلا ءاقبب نأل لزني ملام لسغ الف ركب يهو ةأرما ىت ول ؛طيحملا»

 «هنودب لبح ال هنأل لازنإلا دوج ول لسغلا اهيلعف تلبحف جرفلا نود اميف ركبلا تعموج اذإ نكلو

 هنم تلبح نإف « هنم لاستغالا اهيلع بجي ال اهجرف يف هينم لخدف جرفلا نود اميف اهعماج ولو
 . ةيضاملا تاولصلا ءاضق اهيلع بجي ىتح هلوخد تقو نم بجي

 مدعل هيلع لسغ الو ةبطاخم اهنأل لسخلا اهيلعف اهعماج ةغلاب ةأرما هل قهارم : دمحم نعو

 جرخ مث تلستغاف ةأرملا تعموج اذإو « ةلعلا ساكعنال سكعلاب مكحلا سكعلا يفو « باطخل ا

 لعافلا ىلع لسغلا بجوي يصخلا عامجو « اهنم ءاملا لوزن مدعل اهيلع لسغ ال لجرلا ينم اهنم

 . هب لوعفملاو

 ثيدحلا :ش (لزني مل وأ لزنأ لسغلا بجو ةفشحلا تباغو ناناتخلا ىقتلا اذإ مالسلا هيلع هلوقل) :م

 نب دمحم نع باهش نب ثراحلا انربخأ ٠ هدنسم »يف بهو نب هللا دبع دمحم وبأ مامإلا هجرخأ

 لسغلا بجوي امع لئس ةَ يبنلا نأ هللا دبع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع هللا ديبع
 ب مل وأ لزنأ لسغلا بجو ةفشحلا تباغو ناناتلا ىقتلا اذإ »لاقف

 امنإ رهاظلاف « ادج فيعض هدانسإ : لاقو بهو نبا ةهج نم «هماكحأ» ىف قحلا دبع ركذو

 ام وه : يدع نبا لاقو «ثيدحلا ركنم : يراخبلا لاقو « يئاسنلا هكرت يمرجلا ناهبن نب ثراحلا : ادج فيعض )١(

 . هثیدح بتکی

 . (۱۹۲ ۰۱۹۱ /۲) «لماکلاو» . ۹ ء۱۳۸٠ /۲) «بیذهتلا» عجار

< 



 هتلقل هيلع یفخی دقو ‹ هرصب نع بیغتی هسفنو لازنإلل ببس هنآلو

 رمع نب هللا دبع انربخأ «طسوألا» يف يناربطلا هاور ام اذه دضعي دقو « ناهبن نب ثراحلاب هفعض

 ورمع نع -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع عيرس نب هللا دبع انثدح ناليغ نب ىيحي انثدح رافصلا

 هللا يضر - ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يف هانعمو «هوحن هرخآ ىلإ هدج نع هيبأ نع بيعش نب
 داز «(لسغلا بجو دقف ناتخلا ناتخلا سمو عبرألا اهبعش نيب دعق اذإ» : لاق ةي هللا لوسر نع -هنع

 اهبعش نيب سلج اذإ» يي يبنلا نع -اهنع هللا يضر- ةشئاع نعو .لزني مل نإو ةياور يف ملسم

 اذإ» -اهنع هللا يضر- ةشئاع نعو . ملسم هاور « «لسغلا بجو دقف ناتخلا ناتخلا سمو عبرألا

 يذمرتلا هاور .« انلستغاف ةي هللا لوسرو انأ هتلعفو « لسغلا بجو ناتخلا ناتخلا زواج

 ‹«يواحطلا هاور .«لستغا ناناتخلا ىقتلا اذإ ةَ هللا لوسر ناك »: تلاق ةشئاع نعو . هححصو

 نب هللا دبع نعو . اًعوفرمو اًقوقوم يواحطلا هاور . لسخلا بجو ناناتخلا ىقتلا اذإ اهنعو
 ةبيش يبأ نبا هاور . لسخلا بجو دقف ناتخلا ناتخل ا فلتخا اذإ : لاق -امهنع هللا يضر- ورمع

 نمحرلا دبع نعو . يواحطلا هاور هلثم -هنع هللا يضر- يلع نعو . يواحطلاو «هفنصم» يف
 تثج تملتحا املف ملتحأ نأ لبق -اهنع هللا يضر- ةشئاع ىلإ ينشعبي يبأ ناك لاق دوسألا نبا
 يف دعس نب دمحمو يواحطلا هجرخأ . يساوملا تقتلا اذإ تلاق لسغلا بجوم ام تلقف تيدانف

 . « تاقبطلا»

 يف اوفلتخاو « بعش عمج اهبعش ىوريو ةبعش عمج وهو يحاونلا نيشلا مضب :اهبعش هلوق
 يضاقلا راتخاو « نارفشلاو نالجرلا ليقو . ناذخفلاو نالجرلاو ناديلا يه ليقف عبرألا بعشلا

 ضي مل نإو ةآرملا ىلإ عجري ريمضلاو « عبرألا هيحاون يأ عبرألا جرفلا بعش دارملا نأ ضايع

 وهو « رخآلا عضوم امهدحأ زواج اذإ يأ ناتخلا ناتخلا فلتخا هلوق امأ « قايسلا ةلالدل اهركذ

 . ةاقالملا دعب رخآلا امهدحأ ةزواجم نع ةيانك

 ‹«يساوملا تركذف ىسوملاب نوكي ناتخلا نأل نيناتخلا ءاقتلا نع ةيانك ىساوملا تقتلا اذإ :هلوق

 ميظع ةأرما نم تردص ثيح تايانكلا نسحأ نم هذهو « اهيف نتخي يتلا عضاوملا اهب داماو

 . ءايحلا ددصب امهالكو ملتحاام لوأ لوانتيل نأشلا

 يذلا ءيشلاو « ينملا لازنإ يأ :ش (لازنإلل ببس) :م نيناتخلا ءاقتلا نألو يأ :ش (هنألو) :م

 ىلع بتريو يفخلا رمألا ماقم رهاظلا ببسلا ماقي رهاظ ببس هلو اًفيفخ ناك اذإ مكح هيلع بترتي
 : هلوق ينعم وهو يفخ هسفنو لازنإلل ببس نیناتخلاءاقتلا انه اهو مكحل ا

 نع يآ :ش (هرصب نع بيغتي) :م لسغلا هيلع بترت يذلا لازنإلا سفن يأ :ش (هسفنو) :م

 :م ينملا ةلقل يأ :ش (هتلقل) :م لزنملا نع لازنإلا ىفخي دقو يأ :ش (هيلع ىفخي دقو) :م لزنملا رصب
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 فالخب اًطايتحا هب لوعفملا ىلع بجيو «ةيببسلا لامكل ربدلا يف جاليإلا اذكو « هماقم ماقيف

 جرفلا نود امو ةميهبلا
 ا ا ت ا ا س ج
 عم رفسلا يفامك  لازنإلا ماقم يأ ىلوألا ميملا مضب :ش (هماقم) :م نيناتخلا ءاقتلا يآ:ش (ماقيف)

 ريدقت ىلع ينعي جورخلا ىلإ هلوق يف عجري ريمضلا لاقف «رفسلا يفرصقلا اهيلع بترت يتلا ةقشمل ا
 .لازنإلا هلثم يف تباثلاو اًريدقت ءاقتلالا يف مئاق ينملاف « ينملا نم لسغلا بوجو راصحنا

 ينملا سفن هن نأ انملس لاقي نأ وهو ردقم لاؤس باوج هيلع ققحی دقو هلوق : يزارتألا لاقو
 ىفخي دقو هلوقب هنع باجأف . ينملا جورخب لجرلا ملعل ءافخلا ملسن ال نكلو هرصب نع بیغتی ر

 .ھا

 . ءاقتلالاب لاستغالا بوجو مدع يضتقي ءاملا نم ءاملا تلق نإف : ةعيرشلا جات لاقو

 بلاغلا ذإ ريدقت وأ اًقيقحت ينملا نم يأ ءاملا نم ءاملا مالسلا هيلع هلوق نأل اذهو ملسن ال :تلق
 :م ربدلا يف جاليإلا مكح لبقلا يف جاليإلا مكح يأ :ش (ربدلا يف جاليإلا اذكو) :م. لازنإلا
 ةوهشلا ءاضق نوحجري ةطاللا ةقسفلا نأ ىتح « ينملا جورخ ةيببس لامكل يأ :ش (ةيببسلا لامكل)
 ةاذاحم نأ مهضعب بهذ اذه نعو « قيضلاو ةرارحلاو نيلل لبقلا نم ةوهشلا ءاضق ىلع ربدلا نم

 . ةأرملاك هريغ ةالص دسفي ةالصلا يف درمألا

 (هب لوعفملا ىلع) :م لسغلا يأ :ش (بجيو) :م «ةالصلا رداون »يف دمحم نع كلذ لقن :تلق

 سانلا نم نأل طايتحالا بوجو لجأل يأ :ش (اطايتحا) :م لاستغالا بوجو لهآ نم ناك نإ:ش

 جات هلاق اذك « لاستغالا بوجوب :انلق . ةأرملاك ةذل اهب دجيو ةعيبط ءاعنشلا ةلعفلا كلت هل تراص
 . ةعيرشلا

 رخف لاق ءلعافلا ىف الإ هركذ يذلاف الإو « هبنأ هب تناك اذإ هب لوعفملاب رهظي اغنإ اذه :تلق
 ناك نإو دحي مل اهاتأ ام ريغ يف هتم وأ هتأرما ىتأ نم : «تادايزلا حرش» يف يودزبلا مالسإلا
 لعافلا ىلع بجي لسغلا نأ ىلع اوقفتاو . نآرقلا ليوأتب هلحتسي نم سانلا نم نأل هيلع اًمرحم
 امهدنع امأ لازنإ ريغ نع جاليإلا نقيتل ةأرما وأ ناك الجر لاستغالا لهأ نم اناك نإ هب لوعفملاو

 .انزلل هنإف

 « لامكلا ىلع ىهتشم هنأل لسخلا يف بجي اغنإ جاليإلا سفنب لاستغالا ةفينح يبأ دنعو
 ةوهشلا يف للخ الو لازنإلا ماقم جاليإلا ميقأف ءاملا لوزن هببس وهف ةوهشلا ءاضقنا دنع هنأ رهاظلاف

E NEلازنإلا نود جاليإلا ربتعا الو ‹طايتحالل بجوف لبقلا يف  

 لازنإلا ببس ماقيف يأ « هماقم ماقيف هلوقب لصتم اذه :ش ( جرفلا نود امو ةميهبلا فالخب) :م

۳۳٦ 



 ‹ ديدشتلاب € نرهطي ىتح :  ىلاعت هلوقل ضيحلاو : لاقو . ةصقان ةيببسلا نأل

 لازنإ ريغ نم جاليإلا درجمب لسغلا اهيف بجي ال هنإف < ةميهبلا فالخب يمدآلا يف نيتلأسملا يف

 :ش ( ةصقان ةيببسلا نأل) :م . ًضيأ لسخلا هيف بجي ال هنإف نطبلاو ذخفلاك جرفلا نود ام فالخبو

 لسغلل ةبجوملا يناعملا نمو يأ نيناتخلا ءاقتلاو هلوق ىلع اقطع عفرلاب :ش (ضيحلاو) :م

 ال ايقاب ماد ام ضيحلا نأل ضيحلا نم جورخلا يأ : يقانغسلا لاقف هريسفت يف اوفلتخاو ضيحل ا

 . ةدئافلا مدعل لسغلا بجي

 لسغلل ببس ضيحلا سفن نأ لبق نم انسبتقا انأل فلكتلا اذه ىلإ ةجاح ال : يزارتألا لاق

 لاقي نأب هيلإ لسخلا فاضي ال وهو« جورخلا هنم دارملا : هلوق ىلإ نذإ ةجاح الف ‹ ةفاضإإلا ليلدب

 ملسن الف لسغلا بوجو يف ةدئاف ال هلوق امأ «فلكتملا فلكتي ىتح ضيحلا نم جورخلا لسغ

 نأل رظن هيفو ‹ ضيحلا نم رهطلا وهو طرشلا دوجو دنع بوجولا رهظي ثيح ةدئاف هيف لب

 ببس ضيحلا لوقي فيكف « ىنعملل اببس نوكي نآ حصي ال رهوج لاو صوصخم مدل مسا ضيحل ا
 ؟ لسغلل

 ضيحلا سفن نأل هنع جورخلاو هعاطقنا يأ ضيحلاو هلوق ىنعم :«حيضوتلا» بحاص لاقو

 رهط عاطقنالا نأل رظن هيفو « عاطقنالا دنع بجي امنإو < ةدئافلا مدعل لسغلا بجي ال اًيقاب ماد ام

 ؛ هعاطقنا ضيحلاب دارملا هلوق يف يفسنلا نيدلا ظفاح ىلع يزارتألا عنش دقو ةراهطلا بجوي الف

 لبق ضيحلا دوجول امهنيب ةمزالملا عنمب هيلع درو كلذ بجملا ةياغ يفو : لاقف همزالي هنأل
 . امهنيب ةمزالم الف رخآلا نع اكفنم امهدحأ ناكف هدعب عاطقنالا بوجوو عاطقنالا

 « لسخغلا بجوي صوصخللا مدلا وهو ضيحلا مد جورخ يأ ضيحلاو : ةعيرشلا جات لاقو
 (ةيرقلا لاساو» ىلاعت هلوق يف امك فذحلا باب نم ازاجم نوكيف ةعيرشلا جات هرسف يذلا وهو

 نيدلا ديمح ىلإ بسن ام رهظأو ىلوأ اذهو « اًئيش بجوي ال مدلا سفن نأل (۸۲ ةيآلا: فسوي)

 نأل ةراعتسالا تحصف لاصتالا بجوف لسخغلل مزلتسم ضيحلا نم جورخلا : لاق ثيح ريرضلا

 .راهطإلا بجوي ال رهطلاو رهط عاطقنالاو « هعاطقنا نيع ضيحلا نم جورخل ا

 لاستغالا بوجو ىلع هب كسمتلا هجو « :ش (ديدشتلاب (نرهطي ىتح» :ىلاعت هلوقل) :م

 ناك ولف هكلم يف عقاو فرصت ءطولاو لاستغالا لبق ءطولا نم جوزلا عنم ىلاعت هللا نوه

 ديدشتلاب نرهطي ىتح هلوق بجاو نأ ملعيف « هقح نم ج وزلا عني مل اًبحتسم وأ احابم لاستغالا

 بجي نيتءارقلا الكو ‹ نهمد عطقني ىتح هانعم فيفختلاب ئرقو « نلستغي يأ نرهطي ىتح هانعم
 « مدلا عاطقنا دعب ضيحلا رثكأ يف اهبرقي نأ هل نأ ىلإ هللا همحر ةفينح وبأ بهذف « امهب لمعلا
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 ةفرعو نيديعلاو ةعمجلل لسغلا : مالسلا هيلع هللا لوسر نسو : لاق .عامجإلاب سافنلا اذكو

 مارحإلاو

 بهذو لماك ةالص تقو اهيلع يضي وأ لستغت ىتح اهبرقي ال ضيحلا لقأ يفو لستغت مل نإو

 . نيرمألا نيب عمجيف فظنتو رهطت ىتح اهبرقي ال هنأ ىلإ يعفاشلا

 عامجإلاب لسخلا بج وي سافنلا نم جورخلا اذکو يآ :ش (عامجإلاب سافنلا اذكو) م

 عامجإلا لقنو « ىوقأ هنأل ضيحلا ىلع سايق وأ هلقن نع هب اوفتكاو هيف درو صن ال هنآ هدنسو

 يفف ةعمجملا امأ :ش (مارحإلاو ةفرعو نيديمعلاو ةعمجلل لسغلا ةي هللا لوسر نسو) :م

 مكدحأ ءاج اذإ» : لاق ةَ يبنلا نع -هنع هللا ىضر -باطخلا نب رمع ثيدح نم «نيحيحصلا»

 ىلع درو لسغلاب رمألا نأل « رهاظلا لهأ هب ذخآ امك بوجولل رمألا سيلو «لستغيلف ةعمجلا ىلإ
 نب ىحي ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاور امل « هتلع لاوزب مكحلا لازف ببسلا لاز دقو ببس
 ناك : تلاقف -اهنع هللا يضر- ةشئاع تلأس تلاقف ةعمحجلا موي لسغلا نع ةرمع لأس هنأ ديعس

 . اولستغا مهل ليقف مهتئيه يف اوحار ةعمجلا ىلإ اوحار اذإ اوناكو مهسفنأ ةنهم يف سانلا

 نمو مهلزانم يف ةعمحجملا موي نوبوانتي سانلا ناك : تلاق اهنع ةورع نع ملسم جرخأو

 يدنع وهو هيي هللا لوسر ىتأف « لجرلا مهنم جرخيف رابخلا نم مهبيصيو رابغلا نوتأيف يلاوعلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع مالكلا يتأيو « « اذه مكمويل مترهطت مكن ول» : ةي لاقف

 مويو رطفلا موي لستخغي ناك» ةا هللا لوسر نأ دعس نب هكافلا نع ىورف ناديعلا امأو

 ةجام نبا هاور «مايألا هذه يف لسغلاب هلهأ رمأي دعس نب هكافلا ناكو « ٠ ةفرع مويو ىحضألا

 نب هكافلل فرعيالو لاق ةعمحلا موي هيف دازو «« هدنسم)» ىف رازبلاو «همجعم» ىف ىناربطلا هاورو

 :«مامإلا » يف لاق يمهسلا دلاخ نب فسوي هيفو « روهشم يباحص وهو « ثيدحلا اذه ريغ دعس

 . “یف اوملکت

 رازلا یورو هب ساب لا2 ىع نبا لاو فخ رح للا نية راج ةف و قالا

 »يف ةرابعلاو « (۷۸ ١)٤/ دئاوزلا عمجم» . دنسملا دئاوز» يف هللا دبعو « (۲۷۳) ةجام نبا هاور : عوضوم (۱)

 . يقيقحتب )١/ ٠٠١) يعليزلا هلقن . ه «١. هيف اوعظفأف هيف اوملكت» ٠: مامإلا

 ةلع هلو . ها . « هثیدح ضعب ىلع عباتی الود : يدع نبا ةرابع ةمتت « (۲۷۲) ةجام نبا ننس : ادج فيعض (۲)

 . ها . ٤ ةميقتسم ريغ نوميم نع جاجح ثيداحأ : يدع نبا هيف لاق « اًنضيأ جاجحو : يعليزلا لاق . ىرحأ

 . )١/ ٠٤١( «ةيارلا بصن»

۳۸ 



 ةعمجلا موي يف لسغلا - هللا همحر- دمحم ىمسو « ةبحتسم ةعبرألا هذه :ليقو ةينسلا ىلع صن

 ‹ لستغيلف ةعمحجلا ىتأ نم » : مالسلا هيلع هلوقل بجاو وهو : كلام لاقو ‹ لصألا يف اتسح

 ا هللا لوسر نأ هدج نع هيأ نع عفار يبأ نب هللا ديبع نب دمحم نع لدنم نع « هدنسم» يف

 : فحق اإ ناقو زا لاج نم نا دف کدو. ندا لقا

 : يراخبلا لاقو ‹ ءيشب سيل : نیعم نبا لاق« هللادیبع نب دمحم هتلعو : ناطقلا نبا لاقو

 . دعس نب هكافلا ثيدح يف مدقت دقف ةفرع امأو . ثيدحلا ركنم

 تنب ءامسأ تسفن : تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع جحلا يف ملسم جرخأف مارحإلا امأو

 . لهتو لستغت نأ اهرمأي نأ ركب ابأ ةَ هللا لوسر رمأف ةرجشلاب ركب يبأ نب دمحمب سيمع

 عضوم مسا ةرجشلاو

 هلالهإل درجت ةي يبنلا ىأر هنأ تباث نب ديز نب ةجراخ نع جحلا يف اًضيأ يذمرتلا جرخأو

 امف هلئاق :ش (لیقو) :م ةعبرألا هذه يف ينعي :ش (ةينسلا ىلع) :م يرودقلا يأ :ش (صن) :م

 .هركذنام ىلع نسح هنأ كلام نعو هنع ةياور ىف كلام ليق

 لوق وهو :ش (ةبحتسم) :م مارحإلاو ةفرعو نيديعلاو ةعمجلا لسغ ينعي :ش (ةعبرألا هذه) م

 . كلذ ىلع دمحم صن :ش ( اًتسح ةعمجلا موي لسغلا هللا همحر دمحم ىمسو) :م ءاملعلا نم ةفئاط

 هبو بجاو ةعمجلا لسغ يأ :ش (بجاو وه : كلام لاقو) :م «طوسبملا» يأ :ش (لصألا يف) م

 . رهاظلا ةعامجو عفار نب بيسملاو حابر يبأ نب ءاطعو ىرصبلا نسحلا لاق

 نم ةجام نباو يذمرتلا هاور ثيدحلا :ش (لستغيلف ةعمجملا ىتأ نم مالسلا هيلع هلوقل) م

 ةعمجلا مكنم ءاج نم امهظفلو ملسمو يراخبلا هجرخأو « "روكذملا ظفللاب رمع نبا ثيدح

 لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم بوجولا ىلع احيرص لدي هايور رخآ ثيدحو لستغيلف

 . "هلتحم لك ىلع بجاو ةعمجلا موي لسغ» : لاق ةا هللا

 هللا قح» : لاق ةا ىبنلا نع -هنع هللا ىضر- ةريره ىبأ ثيدح نم اًضيأ هايور رخآ ثيدحو

 .ها « مهفرعآ ال هقوف نمو دمحمو « مالك هيف اذه لدنمو» : لاقو ء (۱۹۸/۲ عمجملا) رازبلل يمثيهلا هازع (1)

 . )١/ ٠٤١( «ةيارلا بصن» عجار . متاح وبأو نيعم نبا هفعض :تلق

 ةيارلا بصن» «ةصالخلا» يف هدانسإ يوونلا ححصو « (۸۹۲) ةجام نباو « )٤٠۸( يذمرتلا هاور : حيحص (۲)

1/۷( . 

 . هنع هللا يضر- هثيدح نم ناخيشلا هيلع قفتا : حيحص (۳)
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 ‹لضفأ وهف لستغا نمو ‹ تمعنو اهبف ةعمجلا موي آضوت نم : مالسلا هيلع هلوق انلو

 نآ ملعا مث. ةعمجلا موي كلذو يواحطلاو رازبلا داز "«مايأ ةعبس لک يف لستغي نأ ملسم لک ىلع
 يف لاق ربلا دبع نإف « حيحص ريغ بجاو ةعمجلا لسغ نأ كلام نع «ةيادهلا» بحاص لقن
 مهنإف ءرهاظلا لهأ الإ ةعمجلا لسغ بجوأ ادحأ ملعأ ال : كلام بهذمب ملعأ وهو « كاردتسالا»
 وه لاق ؟وه بجاوأ ةعمجلا موي لسغ نع لئس هنأ كلام نع بهو نبا ىور: لاق مث 0 هوبجوأ

 . كلذك نوكي ثيدحلا ىف ءاج ام لك سيل لاق بجاو هنأ ثيدحلا يف ليق « فورعمو ةنس

 سیلو نسح-: لاق ؟وه بجاوأ ةعمجملا موي لسغ نع لئس هنأ كلام نع بهشآ ىورو

 .ةنسلا نود مهدنع كلذو بحتسم هنأ ىلع لدت كلام نع ةياورلا هذهو « بجاوب

 اذه ىور :ش (لضفأ وهف لستغا نمو تمعنو اهبف ةعمجلا موي اضوت نم مالسلا هيلع هلوق انلو) :م

 رباجو ةريره وبأو يردخلا ديعس وبأو سنأو بدنج نب ةرمس مهو ةباحصلا نم ةعبس ثيدحلا
 . -مهنع هللا يضر- سابع نباو ةرمس نب نمحرلا دبعو

 : لاق ةرمس نع نسحلا نع ةداتق نع يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ ةرمس ثيدحف

 ." هرخآ ىلإ« «اضوت نم» ب هللا لوسر لاق

 ينيدملا نبا نعف ةرمس نع نسحلا عامس يف فلتخاو ٠ حيحص نسح ثيدح يذمرتلا لاقو

 قلي مل نسحلا : نيعم نبا لاق « حيقنتلا» بحاص لاقو يراخبلا دنع ركذو اًقلطم هنم عمس هنآ

 طقف ةقيقعلا ثيدح هنم عمس يئاسنلا لاقو ‹ ةرمس

 ئزجي تمعنو اهبف ةعمحجلا موب اضوت نم» لاق ةي يبنلا نع هنع ةجام نبا دنع سنأ ثيدحو

 يف رازبلاو يواحطلا دنع رخآ قيرط هلو فيعض هدنسو  «لضفأ لسغلاف لستغا نمو ةضيرفلا هنع

 . يناربطلا دنع رخآ قيرط هلو كلذ نم اًفيعض ادنس « هدنسم»

 نع لامجلا ديز نب ديسأ نع « هدنسم »يف رازبلاو « هننس» يف يقهيبلا هاور يردخلا ثيدحو

 الإ فوع نع هاور ملعنال :رازبلا لاق « هركذف ديعس يبأ نع ةرصن يبأ نع نوع نع كيرش

 ةديدش ةيعيش ىلع اًتيدح لمتحا دق يفوك ديسأو « ديز نب ديسأ الإ كيرش نع الو «ديزي

 وبآ هلعأ دقف ةريره يبأ ثيدح امآ )١/ ۷١( «رباج» ثيدح نم يواحطلا دنع ةدايزلا : هفقو باوصلاو لولعم (1)

 . ها . اًهوقوم ةريره يبأ نع سواط نع ريبزلا يبأ نع تاقثلا هاور ام ىلع وه اإ أطخ اذه» : لاق « متاح

 . )۲۸/١( «للعلا»

 نع نيهجولا نم متاح وبا هححصو (۱۳۰۷) يئاسنلاو « )٤٤١( يذمرتلاو « )۳٤١( دواد وبا هاور : حیحص (۲)

 )١/ ۲٠١( «للعلا »عجار ‹نسحلا

 . )۸۹٥( «ةجام نبا ننس» « ةضيرفلا هنع ئزجي » : هلوق نود حيحص : ينابلألا لاق (۳)
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 اک

 . ريكانم هل : يجاسلا لاقو . باذك هنأ نيعم نبا نع : يرودلا لاق : ناطقلا نبا لاقو

 بیع نمم وهو هل يراخبلا جرخأ دقف اذه عمو تاركنملا تاقثلا نع يوري : نابح نبا لاقو

 يبأ نع نيريس نب دمحم نع يلذهلا ركب يبأ نع «هدنسم» يف رازبلا نع ةريره يبأ ثيدحو

 یملس همساو يلذهلا ركب يبأب هلعأو «لماکلا» يف يدع نبا هاورو . هوحناعوفرم ادنسم ةريره

 : دبع نبأ © هللا

 هیوهار نب قاحسإإو «هفنصم »يف قازرلا دبعو « هدنسم» يف ليمج يبأ دنع رباج ثيدحو

 «لماكلا )یف یدع نباو (هدنسم)) یف

 . ° «هننس» يف يقهيبلا دنع - هنع هللا يضر - سابع نبا ثيدحو

 ‹ تمعنو» لضفلا لاني ةلعفلا وأ ةلصخلا هذهبف يأ طرشلا باوج « تمعنو اهبف» : هلوق

 ءةنسلاب ذخألا يأ هذه ةلصخلا تمعنو ذخأ ةنسلابف هانعم :ليقو .ءوضولا لعف يه ةلصخلا

 . حدملاب صوصخلملا فذحو

 نأل هقح اوفوي ملو ءاذكه ثيدحلا اذه اورسف هقفلا بتكو ثيدحلا بتك حارش عيمج :تلق

 لبق رامضإللا مزلي الإو عجرم نم هل دبالف ريمضلاو «قلعتم نم اهل دبالف ءابلا يهو ءايشأ هيف
 هيف لعفلا ثينأتو « تمعنو » : هلوق يف حدملاب صوصخملاو وهف : هلوق وهو رخآ ريمضو «ركذلا

 هللابو لوقنف «هعضوم يف ملعامك ةثالثلا ءايشألا دحأ يف هلامعتساو «ليضفتلا لعفأ هيفو

 ءوضولاو ‹ ىضوتملا لعف وهو ءوضولاب نايتإلا :امهدحأ نيئيش نمضتي ثيدحلا اذه نإ قيفوتلا
 راشأو «ءوضولا هيف نأل ءوضولا ىلإ ةبسنلاب لضفأ وهو لسخلاب نايتإلا رخآلاو «لضاف هسفن يف
 ىتأ دقف ةعمجلا موي ءوضولا لعف نم ينعي « « ةعمحجلا موي ًاضوت نم » : هلوقب لوألا ىلإ ةا يبنلا
 ءابلاب اًقلعتم ىتأ الرق راصف يه ةليضفلا تمعن : ىنعملاو « يه تمعنو ةلعفلا هذهب يأ اهب

 )١( باذک وهو دیز نب دیس هیف» :لاقو )۷۵ ۲ عمجلملا) رازبلل يمثيهلا هازع « .

 . يلذهلا ركب يبأ ةمجرت « (۹۲ /۳) لماکلا يف يدع نبا هاور (۲)

 . قاحسإ نب ديبع ريغ هيوري ملعأ ال ًاضيأاذهو : لاقو « (4۲ )١/ قباسلا ردصملا (۳)

 )٤( ننسلا )١/  . )۲۹٠١هريغو نسحلا ثيدح نم فرعي امنإو « هجولا اذه نم بيرغ ثيدحلااذهو :لاقو .

 ها « مكحلا نم هيف تعمتجا اميف ةوق تثدحأ ضعب ىلإ اهضعب مض اذإ ةفيعضلا راثآلاو» : هلوق يعليزلا لقنو

 . )١/ ٠١۴۳( (ةيارلا بصن»

۳41 



 بابحتسالا ىلع هاور ام لمحي اذهبو

 .ءوضولا لعف نم : انلوق اهيلع لد يتلا ةلعفلا ىلإ اعجار راص ريمضلاو

 اذه هيف يتأي صخشلا هلعفي لعف لك نأل ءوضولا لعف نم أضوت نم ينعي : انلوق امأو

 رتاسادخ نلعو ءلكألا لعف هانعم لكأ : تلق اذإو «مايقلا لعف هانعم ديز ماق : تلق اذإف «ريدقتلا

 ءايشألا نزو يف ةداملا هذه نويفرصلا راتخا اذهلو ءلاعفألا معأ ماللاو نيعلاو ءافلا نأل لاعفألا

 امك فوذحم حدملاب صوصخللاو «ةروكذملا ةلعفلا ىلإ عجري ريمضلا نأ رابتعاب تمعن ثينأتو

 وهف ةعمجلا موي لسخلا لعف نمو ىنعمب لستغا نمو : هلوقب يناثلا ىلإ مالسلا هيلع راشأو

 يفو «لسخلا وهو لعف نم نمضتي يذلا لعفلا ىلإ عجري وهف يف ريمضلاو «ءوضولا نم لضفأ
 نم وهو هردصم ىلع لدي لعف لك نأل لستغا هلوق هيلع لدي يذلا لعفلا ىلإ عجري رمألا سفن

 نأ ملع دقو .برقأ لدعلا يأ (۸ةيآلا :ةدئاملا) ىوقتلل برقأ وه اولدعا # : ىلاعت هلوق ليبق

 ةيلعفأ : تلق نإف ءيش لك نم ربكأ يأ ربكأ هللا انلوق يف امك ادرجم لمعتسي ليضفتلا لعفأ

 نأ زاجف ضعب نم لضفأ اهضعب ةنسلا : تلق « ةاواسملا تبثت الو بوج ولا ىلع لدت ليضفتلا

 : تلق «حجار لوألاف فان متركذ امو يضتقي انركذ ام : تلق نإف ءننسلا كلت نم لسخلا نوكي

 . ىلوأ انركذ اب لمعلاف ةحابإ رمأ نوكي نأ لمتحي متركذ امو ةنسلا ىلع صن تمعنو اهبف هلوق

 هلوق وهو كلام هاور ام يأ :ش ( هاور ام لمحي) :م روكذملا ثيدحلا اذهبو يأ :ش (اذهبو) :م

 و ا ا ی :مالسلا هيلع

 ثيدحو فيعض ثيدحلا اذه : تلق نإف «نيثيدحل ا نيب اًقيفوت :ش (بابحتسالا ىلع ) :م

 ةعبس نع ثيدحلااذه انيور دق : تلق ‹فيعضلاو حيحصلا نيب قيفوتلا فيكف حيحص كلام

 هيلع صن امك حيحص ةرمس ثيدحف ءانركذ امك -مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم سفن

 . يذمرتلا

 ال هنأ وجرأ : يدع نبا لاق « يشاقرلا نابأ نب ديزي لجأل فعض امنإ روكذملا سنأ ثيدحو

 هفعض وأ «ليللاب نيمئاقلا هللا دابع رايخ نم ناك :نابح نبا لاقو «هنع تاقثلا ةياورل هب سأب

 ثيداحأ هل : يدع نبا لاقو «قودص حلاص خيش :ةعرز وبأ لاق « حيبص نب عيبرلا لجأل

 انملس نئلو . داصلا حتفب حيبصو . هب سأب ال هنأ وجرأ ًاركنم اًنيدح هل رأ ملو ةحلاص ةميقتسم

 اذك مكحلا نم اهيف تعمتجا اهبف ةوق تذخأ ضعب ىلإ اهضعب مض اذإ ةفيعضلا ثيداحألاف كلذ

 .هريغو يقهيبلا هلاق
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 . خسنلا ىلع وأ

 مزلت الئل يزارتألا هلاق خوسنم هنأ ىلع كلام ثيدح لمحي وأ يأ :ش (خسنلا ىلع وأ) :م

 ىلع خسنلا ليلد اذه سيل : تلق «دحاولا ربخو ءوضولا ةيآ امهو «ينظلاو يعطقلا نيب ةضراعملا

 دنع ةعبرألا ءاضعألا لسغ بجوي هنأل دحاولا ربخب باتكلا ةفلاخم هيف نوكي لب ىفخي ال ام

 ىمسي ال اذهو دحاولا ربخب هيلع ةدايز ناكل لسغلا بجو ولف « ثدحلا عم ةالصلا ىلإ مايقلا

 . مهفاف خسنلاک ریصي لب احسن

 نباو -اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور ام ليلدب : خسنلا ىلع وأ : هلوق لمكألا لاقو

 فوصلا نوسبلي اوناكو « مهسفنأ لامع سانلا ناك : الاق امهنآ - هنع هللا يضر - سابع

 نيح خستنا مث «لاستغالاب اورمأف ضعب ةحئارب مهضعب ىذأتي ناكف دجسملا نوتأيو هيف نوقرعيو

 :هيداب لعل اركرتو توصلنا ريغ ارل
 هللا يضر - ةشئاع نع يور ام سيلو طوسبملا نع هلقن وهو يقانغسلا هركذ هنيعب اذه :تلق

 .ةروصلا هذه ىلع - هنع هللا يضر - سابع نبا نعو -اهنع

 . بيرق نع هانركذ دقف - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يور ام امأ

 اوءاج قارعلا لهأ نم اًسان نأ ةمركع نع دواد وبأ هاور ام وهف سابع نبا نع يور ام امأو

 ‹« لستغا نمل ريخو رهطأ نكلو « ال :لاق ؟ اًبجاو ةعمجلا موي لسخلا ىرتأ سابع نبا اي :اولاقف
 نوسبلي نيدوهجم سانلا ناك «لسخلا أدب فيك مكربخأسو «بجاوب هيلع سيلف لستغي مل نمو

 لوسر جرخف شيرع انإ فقسلا براقم اًقيض مهدجسم ناكو مهروهظ ىلع نولمعيو فوصلا
 مهضعب كلذب ىذآ حاير مهنم تراث ىتح فوصلا كلذ يف سانلا قرعو راح موي يف ةي هللا

 سميلو اولستغاف مويلا اذه ناك اذإ سانلا اهيأ اي » : لاق حيرلا كلت ةَ هللا لوسر دجو املف ءاضعب

 . '«هبیطو هنهد نم دجب ام لضفأ مكدحأ

 ‹ مهدجسم عسوو «لمعلا اوفكو «فوصلا ريغ اوسبلو ريخلاب هللا ءاج مث : سابع نبا لاق

 . قرعلا نم ًاضعب مهضعب يذؤي ناك نيذلا ضعب بهذو
 رمألا كلذ نأ ربخي سابع نبا اذهف : لاق مث « «راثآلا يناعم» يف اًضيأ يواحطلا هجرخأو

 كلت تبهذ مث « ةلعل ناك اغنإو «مهيلع بوجولل نكي مل لسغلاب ةَ هللا لوسر نم ناك يذلا

 . لسغلا بهذف ةلعلا

 . باوثلا يف لستغا نمل ريخو رهطم يأ روهط هنكلو يواحطلا ةياور يفو «رهطأ :هلوق

 . (۸۷ )٠١/ «ديهمتلا» يف ربلا دبع نباو ‹ (۱۸۹ /۳) يقهیبلا هاور (۱)
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 . هؤادتبا ناک فيك يأ لسغلا أدب فيك :هلوق

 ةقشم دجو اذإ دوهجم وهف لجرلا دهج نم نيدوهجم : هلوق

 . فعسلاو ديرحلا نم ناك هفقس نأ دارملاو هب لظتسي ام لک وهو شیرع : هلوق

 . عمطم اذإ اًناروثو اًروث روثي راث نم تجاه يأ تراث : هلوقو

 رئاس لوانتي هنهد نمو : هلوق .دجويام لثمأ يواحطلا ةياور يفو «دجي ام لضفأ :هلوق

 وحن بيطلا عاونأ رئاس لوانتي بيطلا كلذكو «كلذ ريغو مسمسلا نهدو تيزلا وحن ناهدألا

 رصمو ماشلا حتف ىلاعت هللا نأ ىلإ ةراشإ ريخ اب هللا ءاج مث : هلوق . امهريغو ربنعلاو كسلا
 ريغو ءانبلاو فقسلا اوريغف « مهمدخو مهشاعمو مهلاومأ ترثكف ةباحصلا يديأ ىلع قارعلاو
 . كلذ

 نب دمحم قيرط نم : امهدحأ « نیقیرط نم يور سابع نبا ثیدح مزح نبا لاق :تلق ناف

 يبأ نب ورمع قيرط نم : يناثلاو «بذكلاو ثيداحألا عضوب فورعم وهو ‹يروباسينلا ةيواعم

 هيف سيلف ةرمع يبأ نب ورمع قيرط نم حص ول مث «هب جتحي ال فيعض وهو ةمركع نع ةرمع

 لكو هباجيإف لسخلاب رمألا الإ ةي يبنلا مالك نم هيف سيل هنأل «مهيلع انل ةجح لب مهل ةجح
 الو هنظو سابع نبا مالك نم وه امنو « هيلع همالك نم سيلف لسغلا بوجو طاقسإ يف هب اوقلعتي
 .مالسلا هيلع هنود دحأل ةجح

 « سابع نبا ىلوم ةمركعو «ةعامج هب تجتحا ةرمع يبأ نب ورمعو حيحص ثيدحلا :تلق

 ةقث يعبات يكم : يلجعلا لاقو .ةمركعب جتحي وهو الإ انباحصأ نم دحأ سيل : يراخبلا لاق

 : هلوقو هبهذم جيورتل هايإ مزح نبا فيعضت ىلإ تافتلا الف ةيرورحلا نم هب سانلا هيمري اع ءيرب

 امل ةعمجملا موي لسخغلا بوجو مدع ردي مل ول سابع نبا نأل طقاس مالك «مهل ةجح هيف سيلف

 اب سانلا ملعأ وهو هب رمأي ناک هنآ -مالسلا هیلع- هنع يور دقو فيکو «هنع لئس نح « ال :لاق

 رمألا مهضعب لمح كلذك رمألا ناك الو « اهماكحأب قلعتي امو اهدراومو اهللعو صوصنلا قفاو
 يلع اًبجاو كقح ناك :لوقت امك «بابحتسالل ديكأتلا ىلع بوجولا ظفلو «بابحتسالا ىلع

 . بيطلاو نهدلا وهو بجاوب سيل ام هب نرق ام هيلع لدیو ءلوألا نم فعضأ وهو نيد ةدعلاو

 - ةشئاع نع يور ام يهو ‹ييدقتلا ةلالد دجو هنأل خسنلا ىلع وأ : هلوق : ةعيرشلا جات لاقو

 ترهظ املف ةحئارلل اًعفد لسخلاب ةا يبنلا مهرمأف فقسلا بيرق دجسملاو يزاجحلا صرحلاو

 . ثيدحلا « ةعمجلا موي أاضوت نم » : يَ لاق مهيف ىنغلاو ةورثلا
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 تقولا ىلع اهتليضف ةدايزل حيحصلا وهو - هللا همحر - فسوي يبأ دنع ةالصلل لسغلا اذه مث

 نسحلا فالخ هيفو ءاهب ةراهطلا صاصتخاو

 يف يور انإو «هجولا اذه ىلع - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ثيدحلا اذه دري مل :تلق

 جات لدتساو «ىضم اميف هانركذ دقو ثيدحلا « نوبوانتي سانلا ناك » : تلاق اهنأ «نيحيحصلا»

 ًأضوت نم : مالسلا هيلع هلوق نأل «خسنلا ىلع هرخآ ىلإ « ةورثلا ترهظ املف » : اهلوقب ةعيرشلا

 اغنإ اذه نكلو «مدقتملا خسني رخأتملاو «ةياورلا هذه يف ام ىضتقمب رخؤم هنأ ىلع لدي ثيدحلا

 ركنأ يزوجلا نبا نأ ىلع ءروكذملا هجولا ىلع -اهنع هللا يضر - ةشئاع نع اذه تبث اذإ حصي

 هنأ ىلع لدی « لماکلا» يف يدع نبا هاور ثیدح تعمس نکلو «مهعم خسانال :لاقف خسنلا

 نع «شايع يبأ نب نابأ نع راتخملا نب لضفلا ثيدح نم هاور ام وهو «بوجولا ثيداحأل خسان

 ءاتشلا ناك املف لستغيلف ةعمحلا مكنم ءاج نم » : ةَ هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- سن

 اهبف لستغا نم :لاقف « دربلا دجن نحنو ءاتشلا ءاج دقو ةعمجلل لسغلاب انربخأ هللا لوسر اي :تلق

 ۲'٩ جرح الف لستغی مل نمو تمعنو

 . ةعمجلا موي لسخلا عفتري نأ يغبني خسنلا تبث اذإ :تلق نإف

 موص خسنو ةقدص لك ةاكزلا تخسن لوقت امك ءاعورشم هنوك ال بوجولا خسن دارم ا :تلق

 . موص لک ناضمر

 ةالصلا لجأل يأ :ش (فسوي يبأ دنع ةالصلل ) :م ةعمجلا موي لسغ يأ :ش (لسغلا اذه مث) :م

 ضقتناو مويلا لوأ لستغا ول ىتح لسغلا اذهب ةعمجلا موي ىلص اذإ الإ باوثلا هل لصحي ال ىنعم

 وبأ هيلإ بهذ ام يأ :ش ( حيحصلا وهو ) :م :لسخلا بارت اك ردم نوک ال لو اوتو هوو

 :م .نآلا هركذن ام ىلع مويلل لاق هنإف دايز نب نسحلا لوق نع هب زرتحاو « حيحصلا وه فسوي

 نم اهريغ ىلع ةعمجلا موي يف ةالصلا ةليضف ةدايزل يأ :ش (تقولا ىلع اهتليضف ةدايزل)

 (اهب ةراهطلا صاصتخاو) :م .اهريغل سيل ام ةليضفلا نم اهلف ميظع عمجب ىدؤت اهنأل ‹تاولصلا

 فالخ ) :م ةالصلل ةعمجلا موي لسغ نوك يفو يأ :ش (هيفو) :م اهطئارش نم اهنإف ةالصلاب يأ :ش

 موي مايألا ديس » :مالسلا هيلع لاق «هتليضفل اًراهظإ مويلل ةعمجلا موي لسغ لوقي هنإف :ش (نسحلا

ET 

 هریغب دش دق :تلق

 يف دواد لاق نسحلا لوقيو ‹هيف ةالصلا هذه عوقو رابتعاب مويلا ةدايس نأ : هنع باوحلاو

 . (۸۸/۱) يدع نبال «لماکلا» (۱)

 ؛خيراتلا» يف يراخبلاو )٤١۹( « هدنسم» يف يعفاشلاو «(۲۷۷/۱) مکاحلاو « ٤۳١( /۳)دمحأ هاور (۲)

 . ٥٥۷( /۱) «افخلا فشك» عجار « ۱٤۹( /۲) ةبیش يب نباو « (۱۷۲۸) ةيزح نباو )/ ٤٤(۰
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 يف امأو «ةحئارلاب يذأتلل اًعفد لاستغالا بحتسيف عامتجالا امهيف نأل هةعمجلا ةلزنمب ناديعلاو

 «ءوضولا هيفو يذمي لحف لك : مالسلا هيلع هلوقل ؛ ءوضولا امهيفو

 فسوي يبأ نع اذه ىلعف فسوي يبأ نع ةياور وهو « طوسبملا» يفو دمحم لوق وهو ؛طوسبملا»
 ناك نإ بورغلا لبق ةالصلا دعب لستغا نميف فالخلا هذه نم ةدئافلا رهظت :ليقو «ناتياور

 حئاورلا ةلازإ هنم دوصقملا نأل ديعب وهو «ةعمجملا هيلع بجي ال نم ةأرما وأ ادبع وأ ارفاسم

 موي وأ ديعلا مويو ةعمحلا موي قفتا ولو « اهدعب ىذأتي ال كلذو «اهب نورضاحلا ىذأتي الئل ةهيركلا
 ىتأ ةعمجلا ةليل وأ سيمخلا موي لستغا ول «يلالجلا ةالص» يفو «لكلا نع عقو لستغاف ةفرع

 . ةحئارلا عطق وهو دوصقملا لوصحل ةنسلاب

 بحتسيف عامتجالا امهيف نأل ةعمجلا ةلزنمب) :م رحنلا ديعو رطفلا ديع يأ :ش (نادیعلاو) :م

 وأ ةنس نيديعلا يموي يف لسخلا نوك نأ رعشي ليلعتلا اذه :ش (ةحئارلاب يذأتلل اعفد لاستغالا

 نأ يلالجلا مالك نم موهفملاو ءةالصلل وه الو .مويلل وه الف ءةهيركلا ةحئارلا عفدل بحتسم

 . اًضيأ ةعمجلا يف ةهيركلا حئاورلا نم ىذألا عفد يه ةلعلا

 ةدراولا ثيداحألا انيب دق :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ كسانملا يف هنيبنسف مارحإلاو ةفرع يف امأو) :م

 ةضيرف اهنم ةسمخ :اعون رشع دحأ لسغلل ركذ ؟ةصالخلا» بحاص نأ ملعاو «ىضم اميف امهيف

 لسغ :ةنس ةعبرأو «سافنلاو «ضيحلاو «مالتحالاو ءلازنإلا نمو « نيناتخلا ءاقتلال لسخلا

 : بحتسم دحاوو «تيملا لسغ وهو : بجاو دحاوو «مارحإلاو « ةفرعو « نيديعلاو « ةعمجلا
 . خياشملا فالتخا هيفف ملسأ ىتح لستغي ملو اًبنج نكي ملو ملسأ اذإ رفاكلا لسغ وهو

 ‹ سافنلاو ٠ ضيحلاو « ةبانحلا لسغ : ضرف ةثالث : ةعبس لسخلا عاونأ «طيحملا» يفو

 رفاكلا لسغ وهو : بحتسم دحاوو ءانركذ ام لثم :بجاو دحاوو « انركذ ام لثم : ةنس ةعبرأو

 . بجو لازنإلاب غلب نإو «نسلاب غلب اذإ يبصلاو قافأ اذإ نونجملاو «ملسأ اذإ

 ‹ «هكسانم» يف ينامركلا ةثالثلا بابحتسا ىلع صن «يواحطلا رصتخم» حرش يفو

 عامتجال كلذ ىنعم يف ناك ام لكو ءاقستسالاو فوسكلا ةالصل لاستغالا بحتسي نأ يغبنيو

 نم اهعنيو اهب ةبطاخم ريغ اهنأل ةبانحج لا لسغ ىلع هتجوز ملسملا ربجي الأو «ركذي مل نإو «سانلا
 . سئانكلل جورخلا

 تنك :لاق - هنع هللا يضر - يلع نع ملسم یور ال :ش (لسغ يدولاو يذملا يف سيلو) :م

 دوسألا نب دادقملا ترمأف يدنع هتنبا ناكل ةي هللا لوسر لأسأ نأ يحتسأ تنكف « ءاذم الجر

 هيلع هلوقل ءوضولا امهيفو) :م ءوضولا هيف ةياور يفو «« أضوتيو هركذ لسغي ١ : لاقف ةي يبنلا لأسف
 هللا يضر- ةباحصلا نم ةثالث هاور ثيدح نم ربخ اذه :ش ( ءوضولا هيفو يذمي لحف لك : مالسلا

۳ 
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 - مهنع هللا يضر- بلاط يبآ نب يلعو «راسي نب لقعمو « دعس نب هللا دبع مهو « - مهنع
 نب ءالعلا نع حلاص نب ةيواعم نع -هنع هللا يضر- دواد يبأ نع دعس نب هللا دبع ثيدحف

 امع يب هللا لوسر تلأس : لاق يراصنألا دعس نب هللا دبع نع ميكح نب مازح نع ثراحلا

 كجرف كلذ نم لسغتف يذمي لحف لكو يذملا كاذ» : لاقف « ءاملا دعب نوكي ءاملا نعو لسغلا بجوي

 .هدنسم يف دمحأ هاورو ا وو اغ رتو تالاف

 نع شايع نب ليعامسإ ثيدح نم « همجعم)» يف يناربطلا دنع راسي نب لقعم ثيدحو
 ناك - هنع هللا يضر- نافع نب نامثع نأ راسي نب لقعم نع ةرق نب ةيواعم نع نالجع نب ءاطع

 لكو يذملا كلذ» :لاق ‹« يذملا كلذ نع هلأسف ةا يبنلا ىلإ الجر لسرأف ةدش يذملا نم ىقلي

 . « يلصو اضوتو ءاماب هلسغا « يذمي لحف

 نع «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلا دنع - هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع ثيدحو

 نع شمعألا انربخأ :لاق ميشه انربخأ : لاق روصنم نب ديعس انثدح : لاق نمحرلا دبع نب حلاص

 ايذم دجأ تنك :لاق هيبأ نع ثدحي هتعمس :لاق ةيفنحلا نب دمحم نع يروثلا ىلعي نب رذنم

 لك نإ » :لاقف يدنع هتنبا نأل هلأسأ نأ تييحتساو كلذ ىف هيَ ىبنلا لأسي نأ دادقملا ترمأف

 نب قاحسإ هاورو . « ءوضولا هيفف يذملا ناك اذإو « لسفلا هيفف ينلا ناك اذإف « لسغيف يذمي لحف

 هركذ لسغيف يذمي لحف لك » :لاقف يذملا نع لئس هنأ : هظفلو «هدنسم» يف اًضيأ هيوهار
 او

 . يذم هرکذ نم جرخی مدآ ينب نم رکذ لک يآ لحف لک : هلوق
 . ديدشتلاب يذم نمو فيفختلاب اذم نمو ىذمأ نم يذيب :هلوق

 . ‹ يذم لحف لك » :هلوقب عوقولا ةرثك ةلعب لسخلا بوجو يفن ىلإ راشأو
 .ءوضولا ضقاون لصف يف امهركذي نأ بجاولا ناك ءوضولا بجاولا ناك اذإ :تلق نإف

 : لاقي نأ هجوألا : لمكألا لاقو . لسغلا لصف يف امهركذ ينملا ناهباشي اناك ال :تلق

 رجت مل : تلق . هلاق امل اًيفن انهاه ركذف «ةياور يف لسغلا بوجوب : لوقي دمحأ نأل انهاه هركذ اغإ

 .دمحأ لوق يفن ىلع لديل اًئيش ركذي نأ فنصلملا ةداع

 . )٤/ ۳٤١( هدنسم» یف دمحأو « (۱۹7) دواد وبا هاور : حیحص (۱)

 .ها « هفعض ىلع اوعمجأ نالجع نب ءاطع» :لاقو « ۲۸٤( /۱) يناربطلل يمثيهلا هازع (۲)

 مجار .-هنع هللا يضر - يلع نع ةديبع نع نيريس نبا نع ثعشألا انث سنوي نب ىسيع انربخأ هدانسإو (۳)

 . ظفللا اذه ريغب «نيحيحصلا» ىف «ىلع» ثيدحو اذه )١/ ٤ ٠١( “ةيارلا بصنا»
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 هب اربتعم نوكيف اجورخ هنم قيقرلا بقعتي لوبلا نم ظيلغلا وه : يدولاو

 جرخي » : هلوق نم ملع هنأل ةيلكلاب هنع اًينْغَتسم هركذ ناك ءوضولا همكح ناك اذإ :تلق نإف
 . « نيليبسلا نم

 لمكألا هنع ذخأو يزارتألل باوجلا اذه كاذ نم مهف ناك نإو ديكأتلل انه هركذ ال :تلق
 -هللا همحر- كلام لوقل يفنلاب احيرصت ه هركذ ليفو : اًضيأ لمكألا لاقو ءاًضيأ

 نميف اهمكح نايبل نوکی نأ وهو رخآ باوجب يزارتألا باجأو .امهب ءوضولاو لسخلا بوجوب
 . ضقتني ارو «تقولا يف لوبلاب ضقنت ال هتراهط نأل لوبلا سلس هب

 امهب بجي ال لسغلا نأ لاحلاو لوبلل نيهباشتم امهنوكل امهركذ اغنإ : ةعيرشلا جات لاقو
 . ركذلا ىلإ ةجاحلا تسمف

 ريغ وهو ةمجعم لاقي دقو «علاطملا» يفو ءةلمهملا لادلا نوكسو واولا حتفب :ش (يدولاو) :م
 ىدوأ نم : لاقيو ءنيعلا حتفب يدو نم ءابلا ديدشتو لادلا رسكو اولا حتفب اضيأ لاقيو فورعم

SS eفی یا :ش (اًجورخ) :م لوبلا نم يأ  

 EE : ليق نف : دمحأ لاقو

 . يدولاب بجي ملف لوبلاب ءوضولا بجو دقو لوبلا رث ذأ ىلع جرخ امل هنأل

 هب نم نآ اهنمو ءءوضولا هيلع بجي هنإف ىدوأ مث لوبلل ًأضوتو لاب اذإ : اهنم ةبوجأب بيجأ
 يف بجي ءوضولا نأ اهنمو «هتراهط ضقنت تقولا ءاقب لاح ىدوأ مث لوبلل أضوت اذإ لوبلا سلس

 ناك ول ءةعرازملا لئاسم يف - هللا همحر - ةفينح يبأ عيرفت ريظن اذه تلق :لمكألا لاق
 « لاستغالا دجوي ال ينعي « ءوضولا بجوي » دارا نأ اهنمو « اًسايق كلذ ناك اهزاوجب لوقي

 اًعيمج امهنم ءوضولاف هدعب يدولاب بوجولا يفاني ال لوبلاب بوجولا نأ اهنمو ٠ يئاولحلا هركذ
 اًعيمج امهنم ءوضولاف اض وتف فعر مث لاب وأ لاب مث فعرف فاعر نم ًاضوتي ال فلح ول ىتح
 وهف لستغاو اهريغ باصأ مث اهباصأف ةبانج نم ةنالف هتأرما نم لستغي ال فلح وأ «ثنحيو
 اهباصأف ضيح وأ ةبانج نم لستغت ال تفلح اذإ ةأرملااذكو . ثنحيو « ىقتنملا» يف اذكه ءامهنم
 لاق نميف - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نعو « ثنحتو ءامهنم وهف تلستغاف تضاحو اهجوز
 عماج مث بنيز عماجف «قلاط يهف ةرمع نم تلستغا نإو «قلاط يهف بنيز نم تلستغا نإ
 . ناقلاط امهف ةرمع

 . يناثلا نود لوألا نم لاستغالا : يناجرجلا هللا دبع وبأ لاقو
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 ءوضولاف سكعلا ىلع وأ فعر مث لاب نأب سنجلا دحتا نإ يناودنهلا رفعج وبأ هيقفلا لاقو

 ‹فلتخا وأ سنجلا دحتا نإ لوألا نم لسخلاو ءوضولا نوكي يناجرجلا لوق ىلعف ءاًعيمج امهنم

 باوجملا رهاظ ىلعو « اًعيمج امهنمف فلتخا نإو لوألا نمف دحتا نإ يناودنهلا لوق ىلعو
 عامجلا نم لاستغالا ديعب جرخي ام يدولا : لیقو E لا

 . مدقت ام فلاخي يدولا يف ةجوزلا ركذ لاكشإللا اذه ىلعف «جوزلا نم وهو لوبلا دعبو

 لاق .دلولا هنم دلوتیو هریغ دازو :ش ( هجورخ دنع رکذلا هنم رسکنی ضیبأ رثاخ ينملاو) :م

 فيرعتلا ىلإ جاتحي نذإف ةفصلا كلتب سيل اهينم نأل ةأرملا ينم فيرعتلا اذه ىلع دري : يزارتألا

 ةغللا بتك الو بتكلا نم يدنع اميف تدجو امف : لاقو ءاعيمج ةأرملاو لجرلا ينم نيب عماجلا

 هنم نوكي قفادلا ءاملا وه ينملا :لاقيو درجملا نع ًالقان سانجألا باتك يف ركذ هنأ الإ هنم دجوي

 ۰ .نسحاذهو دلولا

 دلولا هنم نوكي ينملا : هلوقو .امهيف قفد ال هنأل يذملاو يدولا نع زارتحا قفادلا ءاملا هلوقو

 . بازيلا نم ءام نعو لوبلا نع اًرارتحا

 قفادلا ءاملاب دارأ ىلاعت هللا نأل ملسن ال : لوقن انأل قفادب سيل ةأرملا ءام : لاقي ال : لاق مث

 ( بئارتلاو بلصلا نيب نم جرخي قفاد ءام نم قلخ # :لاق ثيح اًعيمج ةأرملاو لجرلا ءام

 فنصملا رسف يذلا فيرعتلاو . ةيور ريغ نم رداص بيجع مالك اذه : تلق (۷ ةيالا : قراطلا)

 ضيبأ ءام لجرلا ينمف « فيرعتب فرعي امهنم لك ينم نأل هيلع دري الو لجرلا ينم وه هب ينم ا
 رفصأ ءام ةأرملا ينمو دلولا هنم دلوتيو ركذلا هنم رسكني ةجوزل هيف علطلا ةحئارك هتحئار رثاخ

 ال هناسحتسا مث «ىرخألا ةيهام لا فيرعتب اهيلع دروي فيك نيفلتخملا نيتيهاملا دحأ فيرعتف قيقر

 ينم اًضيأ اذه نأل هل دعاسم ريغ دلولا هنم نوكي يذلا قفادلا ءالا وه ينملا نأب «درجملا» يف ركذ

 ءام نم # :ىلاعت هلوقو قفد ةأرملا ينم يف سيلو « لجرلا ينم تافص نم اًضيأ قفدلاو «لجرلا

 .ةأرملا محر يف قوفدم يأ ١( ةيآلا : قراطلا) (قفاد

 ( قلخ مم ناسنإلا رظنيلف # : ىلاعت هلوق يف «هريسفت »يف يدنقرمسلا ثيللا وبأ مامإلا لاق
 لاقيو بلاط يبأ نأش يف تلزن : مهضعب لاق « قلخ م ناسنإلا ربتعيلف ينعي ١( ةيآلا : قراطلا)

 نم ينعي €( قفاد ءام نم قلخ # :لاقف « اوربتعي يك مهقلخ لوأ نيب مث ثعبلا ركنأ نم عيمج يف
 . مالا محر يف قارهم ءام

 هللا هلعج ء«لجرلا ءام ةفص قفدلا نأ ىلع اًحيرص لدي اذهف اًقوفدم ينعي قفاد : لاقيو

 تارئاغلا ءاسنلا تمقعل قفدلا الولو «دلولا هنم دلوتي يذلا محرلا رعق ىلإ قفدلا ةوقب لصيل اقفاد

 : هلوقو لجرلا ينم يف الإ دجوي ال اذهو عفد هيف بص قفدلا : يرشخمزلا لاق . ماحرألا
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 ‹ هلهأ لجرلا ةبعالم دنع جرخي ضايبلا ىلإ برضب قيقر يذملاو

 بألا ءام نم قلخ ينعي :ثيللا وبأ لاق . (۷ ةيآلا :قراطلا) 4 بئارتلاو بلصلا نيب نم جرخي#

 عضوم وهو «بئارتلا نم جرخي ةآرملا ءامو «بلصلا نم جرخي بألا ءامف «مألا ءام نمو

 .دئالقلا

 . نيءام نم لاقي نأ يغبني ناك :تلق نإف

 «هقلخ ءادتبا نيح امهداحتاو محرلا يف امهجازتمال نيءام لقي ملو يرشخمزلا لاق :تلق

 سيل ةأرملاو «لجرلا وه قفدلا بحاصو يزاجم دانسإلاو « هبحاصل ةقيقحلا يف قفدلا اًضيأ لاقو
 . قفد اهل

 راقف يف رمحأ اًمد ريصيو هجضن دعب غامدلا نم جرخي ينم ا : يقارعلا قاحسإ وبأ لاقو

 وهو ‹ضيبأ اًينم هناجضنيف نيشن ىلإ هنابصي مث ءهناجضنيف نيتيلكلا ىلإ لصي نأ ىلإ رهظلا

 نود لجرلا ينم ةفص هذهو هجورخ دنع ركذلا رسكني ةجوزل هيف علطلا ةحئارك هتحئار رثاخ

 .ةأرملا

 ةأرملاو لجرلا ينل عماجلا فيرعتلاو : لاقف يزارتألا لاق اب يضر هنأ لمكألا نم بجعلاو

 نأ نكي اذهو قفد اهل سيل ةأرملا نإ : انلق دقو «ةأرملا بئارتو لجرلا بلص نم جرخي قفاد ءام هنأ

 . هللا دارأاذإ دلولا هنم دلوتي يذلا اهتهج نم ةأرلا محر يف بوبصملا ينملل اًقيرعت نوكي

 لكلف « لجرلا ينم يناشلاو ةأرملا ينم امهدحأ : نانثاف ماكحألا هب قلعتت يذلا ينملا امأ

 امهنأب سرفلاو ناسنإلا فيرعتك هركذ اب نيمسقلا فيرعتف الإو « هدحو فيرعت امهنم دحاو

 ناتغل ينملا يف « حالصلا نبا تكن» يفو .ديدشتلاب ىنمو ىنمأو ينم ينملا نم لعفلا مث . ناويح

 . يرهوجلا هكحي ملو اهفيفختو ءايلا ديدشت

 ميملا حتفب يذملا :ش ( هلهأ لجرلا ةبعالم دنع جرخي ضايبلا ىلإ برضب قيقر يذملاو) :م

 قيقر ءام وه علاطملا يفو فلألاب ىذمأو حتفلاب لجرلا ىذم : لاقي «ةمجعملا لاذلا نوكسو

 : ضایع لاقو . يذمو ىذمأو ىذم : لاقي اهرسكو لاذلا نوكسب ةبعالملاو راكذتلا دنع جرخي

 يف دربملا لاق اًضيأ ةأرملا نم يذلا : لاقيو .ديدشتلاب يذمو فيفختلاب يذم ناهجو هيف

 . اًضايب اهمحر نم تقلأ اذإ ةاشلا تذم نم : تلق . يذمت ىثنأ لكو يذيب لحف لك :«لماكلا»

 . اًتلاث يذملاو اًيناث ينملاو اًقباس يدولا فيرعت ركذ مل : تلق نإف : يزارتألا لاقو

 مدع ىلع لدتساو ءاقباس ينملا مكح ركذامدعب يدولاو يذملا ركذ فنصملا نأل :تلق

 ركذف يدولا يف ليلدلا ىلإ جاتحا مث .( ءوضولا هيفو يذمي لحف لك » : ةي هلوقل يذملا يف لسخلا
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 - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع روثأم ريسفتلا اذهو

 ينملا مدقف « يذملاو ينملا فرعي نأ دارأ مث اًيناث هفيرعت عقوف « هبيقع جرخي هنأل لوبلاب هبرقل هفيرعت
 .اًنلاث يذملاو « اًيناث ينملا فيرعت عقوف «يذملا نود ينملا يف ةوقل يذملا ىلع

 نساحم ةياعر ىلإ نورظني ال ءاهقفلاو « ةدئافلا ديزم هيف سيل ًالوطم هركذ يذلا اذه :تلق

 عراشلا مالك يف عقت يتلا بيكارتلا يف الإ كلذ ىري الو دوصقملا نايب يف مهرظن انإو بيكارتلا

 تارابعلاو ظافلألا يف هريغو فنصملا مالك يف ًالؤاست ىرتسو «ةحاصفلا نايبو زاجعإللا نايبل

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عضاوم يف هيلع فقتس ام ىلع

 نع روثأم ) :م يدولاو يذملاو ينملا يف روكذملا ريسفتلا يأ :ش ( ريسفتلا اذهو) :م

 قازرلا دبع ىور . - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع اذه تبثي مل مث :ش ( - اهنع هللا يضر-ةشئاع

 يذلا قفادلا ءاملا وه ينملاف ‹ يدولاو يذملاو ينم ا ةثئالث يه : لاق ةمركعو ةداتق نع «هفنصم)» يف

 لجرلا بعال اذإ جرخي يذلا وهف يذم ا امآو « لسخغلا هيفف دلولا نوكي هنمو « ةوهشلا هيف نوكي

 لسغ هيفو .هدعبو لوبلا عم نوكي يذلا وهف يدولا امأو «ءوضولاو جرفلا لسغ هيلعف هتآرما

 “"ءوضولاو جرفلا
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 .هرظناف )1١١( دوجوم ريغ يذملا مكحو ريسفت نأل  ققحملا ضيب كانهو )١/ ٠١١۹( فنصملا (1)

 ۳إ



 هب زوجي ال امو ءوضولا هب زوجي يذلا ءاملا باب
 راحبلاو رابآلاو نويعلاو ةيدوألاو ءامسلا ءامب ةزئاج ثادحألا نم ةراهطلا

 ( زوحی ال امو ءوضولا هب زوجي يذلا ءاملا يف باب) م

 هب زوجي ال يذلا ءاملا نايب يفو ءوضولا هب زوجي يذلا ءاملا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 «عونلا ةغللا يف بابلا ىنعمو « هيلع رصتقا هب زوجي ام نايب مهألا بولطملا نأ ريغ ءاضيأ ءوضولا
 عمجي باتكلاو . باتكلا هيلع لمتشي ةيهقفلا ملعلا لئاسم نم ةفئاط وه حالطصالا يفو

 . لوصفلا عمجت باوبألاو باوبألا

 يف ةراهطلا اهب لصحت يتلا ةلآلا نايب يف عرش امهبجوي امو لسغلاو ءوضولا نايب نم غرف الو
 شطعلا فوخ هببس لايس رهوج ءاملاو «سنجلل ءاملا يف ماللاو فلألاو «قلطملا ءاملا يهو نيعونلا

 يفو هاومآ ةلقلا يف هعمج نأ هيلع ليلدلاو ءاهلبق ام حاتفناو اهكيرحتل الأ واولا تبلق هوم هلصأو

 لدت هتغل يف هام «مكحملا» بحاص ركذو .ءاش يفامك ءاهلا نم لدب هيف ةزمهلاو «هايم ةرثكلا

 حصي ىلع لمعتست ةراتو لحي ىنعم ىلع قلطت ةرات زوجي ةظفلو « مزال ريغ لادبإلا نأ ىلع
 .امهل حلصت ىنعجب ةراتو

 : لاقيو «ربكألاو رغصألا ىلإ مسقني ثدحلاو ثدح عمج وه :ش ( ثادحألا نم ةراهطلا) :م

 نيثدحلا نم : لاق ولف «مهأ ظلغألاف ناثدح عمتجااذإو :«تادايزلا» يفو < ظلغألاو فحخألا

 . هعاونأ فالتخال وأ هلاحم ةرثك رابتعاب هعمج هلعلو « ىلوأ ناك

 يأ دهعلل هيف ماللاو < امهكراشت ثابخألا نأل راصتخالل سيل « ثادحألا نم » : هلوقو

 ىلع قلطي مسا ثدحلاو .سنجلل نوكت نأ زوجيو ءاهركذ قبس يتلا ثادحألا نم ةراهطلا

 يقافتا ثادحألا ديق مث ءالدب امهيلع عقي كرتشم سجنلاو يسحلا ىلع قلطي ثبخلاو يمكحلا

 هنوكل اهب هديق نوكي نأ زوجيو ءاًعيمج ثبخلاو ثدحلا نم ةراهطلا اهركذ يتلا هايملاب زوجي هنأل

 . اهب نالصحي يتلا ةلآلا نايب ىلإ جاتحاف نيتراهطلا يف قبس اميف اهركذ دق

 اذإ دربلاو جلثلاو رطملا وهو :ش ( ءامسلا ءامب ةزئاج) :م : هلوق هربخو أدتبم : ةراهطلا هلوقو

 يذلا ءاملا وهو ةيدوألا ءامو يأ يداو عمج وهو هيلع فطع :ش (ةيدوألاو) :م : هلوقو ءاباذ

 نم عبنت يتلا يهو نيع عمج :ش (نويعلاو) :م اهب لصحتت يتلا لويسلاو راطمألا نم اهيف عمتجي

 ءاهطسو يف ةنكاس ةزمهب هلصأ رئب عمج :ش ( راحبلاو رابآلاو ) :م اهرهاظ ىلإ جرختو ضرألا
 ترثك اذإف «رابآ نوكيف ةزمهلا بلقي نم برعلا نمو «ءابلا دعب زمهب رابآو رئبأ ةلقلا يف اهعمجو
 .رايبآ يهف

 هعاستاو هقمعل هب يمس :لاقي ءربلا فالخ رحبلا : يرهوجلا لاق رحب عمج راحبلا امأو
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 ءاملل» : مالسلا هيلع هلوقو ٤۸( ةيآلا : ناقرفلا) € اروهط ءام ءامسلا نم انلزنأو :  ىلاعت هلوقل

 . «هحير وأ هنول وأ همعط ريغ ام الإ ءيش هسجني ال روهط

 . رحب ميظع رهن لکو «روحبو راحبو رحب عمجلاو

 هلوقل) :م حلاملا رحبلا هب داري رحبلا قلطأ اذإ نكلو لينلا رحب رصم رهنل ليق كلذلف :تلق

 ءام قح يف ةيآلاب كسمتلا هجو :ش ٤۸(( ةيآلا : ناقرفلا) € اروهط ءام ءامسلا نم انلزنأو $ : ىلاعت

 اًعيمج هايملا لصأ نأل امإف رابآلاو نويعلا قح ىف امأو رهاظ ءامسلا ءامب ةلصاحلا ةيدوألاو ءامسلا

 : رمزلا) € ضراألا يف عيباني هكلسف ءام ءامسلا نم لرنأ هللا نأ رت ملأ # : ىلاعت هلوقل ءامسلا نم

 هايملا يقاب ةيروهطب كسمتلاو ءءامسلا ءام ىلإ عجري ةيآلاب كسمتلا نأل امإو . ۲١( ةيآلا

 .امهركذ نيذللا نيثيدحلاب

 قايس يف ةركن ءام : هلوق نأل ءءامسلا نم تلزن هايملا عيمج نأ ةيآلا يف سيل :تلق نإف

 . معت الف تابثإلا

 مومعلا ىلع لدي مل ولف هب نانتمالا فيرعت يف هركذ هللا نإف هب نانتمالا ةنيرقب معت :تلق

 تملع) : ىلاعت هلوق يف امك هيلع لدت ةنيرقب مومعلا ديفت تابثإلا يف ةركنلاو «بولطملا تافل

 4 ترخأو تمدقام سفن تملع# : ىلاعت هلوقو ٠١(. ةيآلا : ريوكتلا) 4 ترضحأ ام سفن

 .(هةيآلا : راطفنالا)

 الف «مزال وهو ءيشلا رهط نم روهطلا نأل «ثيدحلاب الو ةيآلاب لالدتسالا متي ال :تلق نإف

 ( اروهط اًبارش مهبر مهاقسو # : ىلاعت هلوق يف امك رهاطلا ىنعب نوكيف يدعتلا هنم دافتسي

 . ريهطتلا يف لالدتسالا متي الف ارهاط يأ ۲١( ةيآلا :ناسنإلا)

 نع لودعم هنإ ثيح نم لب رهطملا ىنعب روهطلا نإ ثيح نم ال هريغل ارهطم ءاملا نوك :تلق
 ام ةغلابم امهيف روكشلاو روفغلاك لعفلا كلذ يف ةغلابملا يه يتلا روهطلا ةغيص ىلإ رهاطلا ةغيص

 . ريهطتلاب

 تبثي مل :ش (هحير وأ هنول وأ همعط ريغ ام الإ ءيش هسجني ال روهط ءاملا : مالسلا هيلع هلوقو) :م

 نإ » : ب هللا لوسر لاق : لاق ةمامأ يبأ ثيدح نم هاور ةجام نبا نأ الإ ظفللا اذهب ثيدحلا اذه

 هلو طو خبر ىلع تاغ ا ال هج روي الا

 ةيآلا يفو «هنع لودعلا فنصملل يغبني ناكف ؛روهط» عوبطملا يف سيلو )١١( «ةجام نبا ننس »:فيعض (1)

 . اًقالخ مهنيب ملعأ ال ةماعلا لوق وهو :لاقو « )١/ ٠٠١( يقهيبلا هاورو « ( اروهط ؟ءام# : ليلدلا حيرص

 .ها . ةمامأ يبأ نع يفيضخغلا هدنسأو « دشار هب زواجي مل :لاقو « (۲۸/۱) ينطقرادلاو .هها
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 ‹ هتتيم لحل او هؤام روهطلا وه رحبلا يف مالسلا هيلع هلوقو

 يبآ نب ةيواعمو متاح وبأو نابح نباو نيعم نباو يئاسنلا هجرخأ دعس نب دشار هدانسإ يفو

 سيلو دعس نب دشار ريغ هوري مل : ينطقرادلا لاقو «هب جتحي ال : متاح وبأ لاقو « حلاص

 . يوقلاب

 يقهيبلا امهجرخأ دعس نب دشار قيرط ريغ نيهجو نم عفر دق : نيدلا يقت خيشلا لاقو

 نع ةمامأ يبأ نع دعس نب دشار نع ديزي نب روث نع هيبأ نع ديلولا نب ةيقب نب ةيطع نع امهدحأ
 . « هيف ثدحت ةساحنب هنول وأ همعط وأ هحير ريغتي نأ الإ روهط ءاملا نإ » : دي يبلا

 : اع وفرم ةمامأ يبأ نع دعس نب دشار نع ديزي نب روث انثدح رمع نب صفح نع يناثلا

 يف قازرلا دبع هاور «يوق ريغ ثيدحلاو : يقهيبلا لاقو . « هحير وأ همعط ريغ ام الإ سجني ال ءاملا»

 ًالسرم ةا يبنلا نع دعس نب دشار نع ميكح نب صوحألا نع «هدنسم» يف ينطق رادلاو «هفنصم»

 .لاقم هيف صوحأللاو

 نع نابوث نع دعس نب دشار نع حلاص يب نب ةيواعم نع «هننس» يف ينطقرادلا جرخأو

 . فیعض هدنسو . ولزا هع وا ةر ىلع بلغ ام الإ روھ ءال : لاق ةي يبنلا

 ديعس يبأ ثيدح نم يقهيبلاو مكاحلاو ينطقرادلاو دمحأو يعفاشلاو ةعبرألا هجرخأو

 ظفل وهو . «ءيش هسجني ال روهط ءاملا نإ » : مالسلا هيلع لاق « ةعاضب رغب ثيدح نم يردخلا
 . نيعم نب ىيحيو دمحأ هححصو ةماسأ وبأ هدوج دقو «نسح ثيدح : لاقو « يذمرتلا

 ءاملا» : لوق وهو حيحص لوألا هفصن فنصملا هب جتحا يذلا ثيدحلا نأ اذهب تملع دقو

 ينطقرادلا ىورو «فيعض وهو ةريثك هوجو نم يور يناثلا فصنلاو « ءيش هسجني ال روهط

 . (همعط وأ هحير ىلع بلغ ام الإ ءيش هسجني ال ءالا» : ادعس نب دار یر ب يرانا

 ؛رحبلا» يف ينايورلاو بهذملا يف هلاق هلاسرإ متاح وبأ ححصو ‹ هنول وأ يواحطلا دازو

 اًضيأ نوللا نإف «كلذك سيلو امهيلع نوللا يعفاشلا ساقو «حيرلاو معطلا ىلع عراشلا صن

 . كلذ الاق ىتح هيلع افقي مل امهنأكو « ثيدحلا يف روكذم

 هلوق ىلع فطع رجل اب هلوقو :ش ( هتيم لحل او هؤام روهطلا وه :رحبلا يف مالسلا هيلع هلوقو) :م

 نب يلعو « رباجو « ةريره وبأ : مهو ةباحصلا نم سفنأ ةينامث نع يور ثيدحلا اذه «هلبق يذلا

 . «هوفعض)» حلاص نب ةيواعم : هيف (۲۸ )١/ «ينطقرادلا ننس» : فيعض هدانسإ )١(

 نسحأو «فرعي ال لاحلا لوهجم وهو ةاورلا همسا يف تفلتخاو « عفار نب هللا دبع نب هللا ديبع» ىلع هرادم (۲)

 وبآ هلاق « حيحص دانسإپ - هنع هللا يضر - دعس نب لهس ىلإ هدانسإب غبصأ نب مساق هاور ام بابلا يف ءيش

 . (۳۲ /۱) ضي «ينطقرادلا ننس» يف وهو :تلق . ٠۷١( /1) «ةيارلا بصن »عجار . ناطقلا نسحلا
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 . مهنع هللا يضر- ركب وبأو « يس ارفلا نب راو ورمع نب هللا دبعو « سابع ن نباو « سنأو « بلاط يبأ

 هللا لوسر لأس ًالجر نأ - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع ةعبرألا دنع ةريره يبأ ثيدحف
 [فضوتنف انشطع هب انأضوت نإف ءاملا نم ليلقلا انعم لمحنو رحبلا بكرن انإ هللا لوسر اي :لاقف

 نسح ثيدح : يذمرتلا لاق . ٠" هتتيم لحلاو هؤام روهطلا وه» :مالسلا هيلع لاقف ؟رحبلا نم
 «مكاحلاو «دوراجلا نباو « نابح نباو «ةيزخ نباو ‹ يعفاشلاو كلام هاورو  حيحص
 ول هنأب ربلا دبع نبا هبقعتو «يذمرتلا هنع هاكح اميف يراخبلا هححصو يقهيبلاو < ينطقرادلاو
 دبع نبا مکح مث «باعیتسالا مزتلی مل هنأل دودرم اذهو « ؛هحیحص» يف هجرخأل اًحيحص ناک
 رذنملا نبا اًضيأ هححصو «هتحص هدنم نبا حجرو لوبقلاب ءاملعلا هاقلتف هتحصب كلذ دعب ربلا

 - رباج نع لبنح نب دمحأ قيرط نم «هننس» يف ةجام نبا دنع رباج ثيدحو . يوغبلا دمحم وبأو
 ءاورو . "هتيم للا ءهؤام روهطلا وه » :لاقف « رحبلا ءام نع لس ل يبنلا نأ - هنع هللا يضر
 . «هحيحص» يف نابح نباو كلذك ينطقرادلاو ؛هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا

 نم «هننس» ىف ىنطقرادلاو «كردتسملا» يف مكاحلا دنع - هنع هللا يضر - يلع ثيدحو

 . نع مکاحلا تكسو ءاوس اًعوفرم هیبأ نع بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا ثيدح
 نع « هننس» يف ينطقرادلاو « هفنصم» يف قازرلا دبع دنع - هنع هللا يضر - سنأ ثيدحو

aS TSينطقر  ° . 
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 « (۳۹۲ /۲)دمحأو ء(۳۰۹) ةجام نباو ۰ )٥۸ « ۳۲۱ ٤۰٥۷( يئاسنلاو « (0۹) يذمرتلا هاور : حیحص (۱)
 . )١/ ٠٤١( مكاحلاو ء(١۲) دوراجلا نباو « )١/ ۱۸١( يمرادلاو

 نابح نبا هاورو « -ةياردلا- هب سأب ال هدانسإ : ظفاحلا لاقو « )۳١١( «ةجام نبا ننس» : حيحص نسح (۲)
 .(دراوملا/۱۲۰ ۰۱۱۹)

E SSنموه : ظفاحلا لاق :  

 | . فرعي ال نم هيفو تيبلا لهأ قيرط

 )٤( ًادج فيعض هدانسإ e < )۲۰( . ينطقرادلاو )۱/  )۳١شايع يبآ نب نابآ» : هیفو «

 .ادج فيعض

«(١ » ۳۵ /۱( 
 «ينطقرادلا ننس» 0 - ةياردلا - هفقو ينطقرادلا ححص نكل

 )٥( تاقث هتاور : لظفاحلا لاق ٠

 مکاحلاو )۱/ ۱٤١( .
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 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ةهج نم اًضيأ ينطقرادلا دنع ورْمَع نب هللا دبع ثيدحو

 . نع تكسو« كردتسملا» يف مكاحلا هاورو «هوحن اًعوفرم

 نأ ثدح هنآ ىيحي نب ملسم نع هدانسإب دتعمل ا ربلا دبع نبا دنع يسارفلا نبا ثيدحو

 مل اذإف ءام اهيف يل ةبرق لمحأ تنكو ثامرأ ىلع رضخألا رحبلا يف ديصأ تنك : لاق يسارفلا

 ي هللا لوسر تجف يل تيقبو يب كلذ يل بصنو يل كلذ فقو سمأ ةبرقلا نم أضوتأ

 . «هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه » : لاقف « هيلع كلذ تصصقف

 ‹ ةداوس نب ركب الإ ملعأ اميف هوري ملاذه يسارفلا ثيدح : «هماكحأ» يف قحلا دبع لاقو

 عمسي مل ىيحي نبا نإف عاطقنالا نم هيف ام قحلا دبع ىلع يفخ دقو : هباتك يف ناطقلا نبا لاقو

 . هيبأ نع يسارفلا نبا نع هيوري اغإو «يسارفلا نم

 نبا ثيدح نع ليعامسإ نب دمحم تلأس : لاق «هللع» يف يذمرتلا هاكح ام كلذ حضويو

 نباو «مالسلا هيلع يبنلا يسارفلا نبا كردي مل لسرم ثيدح :لاقف « رحبلا ءام يف يسارفلا

 ثيدحو «ةلسرم بألا نع هتياورو يسارفلا نبا نع هيوري انإ ىيحي نب ملسمف ةبحص هل ىسارفلا

 ديصأ تنك : لاق يسارفلا نبا نع ىيحي نب ملسم نع ٠ هننس» يف ةجام نبا هاور ىسارفلا نبا

 وه» : لاقف ةي هللا لوسرل كلذ تركذف رحبلا ءا تأضوت ينإو « ءام اهيف لعجأ ةبرق يل تناكو

 يوري امن إو هسفن يسارفلا كردي مل ىيحي نب ملسم نإ يراخبلا لاقو “هتيم لحلا هؤام روهطلا
 . ةبحص هل تسيل نبالا نإو هنبا نع

 نب بهو نع زيزعلا دبع ثيدح نم ينطقرادلا دنع - هنع هللا يضر - ركب يبأ ثيدحو

 لثس ةي هللا لوسر نأ - امهنع هللا يضر - قيدصلا ركب يبأ نع هللا دبع نب رباج نع ناسيك
 ىلع عمجم : يبهذلا لاق «تباث يبأ نبا وهو نارمع نب زيزعلا دبع "ثيدحلا رحبلا ءام نع

 . هفمعص

 نع ليفطلا يبأ نع رانيد نب ورمع نع -هنع هللا يضر- رمع نب هللا ديبع نع هجرخأ مث
 ليق لأس يذلا لجرلا مساو حيحص دنس اذه : يبهذلا لاق ءاقوقوم - هنع هللا يضر - ركب يبأ

 ٠ ورمع نع ىنثملا نع ظوفحملاو ‹ ظوفحم ريغ بيعش نب ورمع نع : يعازوألا ظفاحلا لاق : فيعض هدانسإ (۱)

 . ١)١٤۳١/١( كردتسملا» « )١/ ١( «ىنطقرادلا ننس» . فيعض ىنثملاو

 ید ازز « (۳۸۷) «ةجام نبا ننس» (۲)

 يفو . -عوبطملا اذك- بقعي ملو )١/ ١١( اًقوقوم هاورو « )١/ ۳١( «ينطقرادلا ناس» : لولعم هنم عوفرملا (۳)

 . هفقو ينطقرادلا ححصو :« ظفاحلأ صيخلت»

 ٦



 ؛ رمثلاو رحشلا نم رصتعا امم زوجي الو : لاق . هايملا هذه ىلع قلطي مسالا قلطمو

 ىلع مهفقوتو ءهجاجترا لاح يف الإ هبوكر زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يفو «زيزعلا دبع ليقو ديبع
 . درو ام ىلع منهج قبط هنوكل وأ برشي ال هنوكل امإ هب ءوضولا

 زجي مل معن : لاق ول :تلق « لجرلا لاؤس دنع معن : لقي مل ةَ هنآ يف ةمكحلا ام :تلق نإف
 مكحلا نايب فنأتساف هلاؤسب معن طبتري ناكو « ةرورضلا ةفصب هلأس هنأل ءةرورضلل الإ هب ءوضولا

 .اًقلطم هب ءوضولا زاوجل

 الو كلذ ىلإ سانلا ةجاح نأل !تلق « همكح نايب داز فيكف كمسلا نع هلأسي مل :تلق نإف

 ةدايز وهو ديصلا لجأل ناك لئاسلا بوكر اميس الو ديصلل الإ تاقوألا ضعب يف رحبلا نوبكري

 .باوجلا ىلع هل المح عراشلا نم

 رحبلا بكري ال » : لاق ةَ هنأ ورمع نبا ثيدحل حلاملا رحبلا ءا ءوضولا هرك نم سانلا نمو
 دواد وبأ هجرخأ '«ارحب راتلا تحت وأ ران رحبلا تحت نإف هللا ليبس يف زاغ وأ رمتعم وأ جاح الإ
 ةريره يبأ نعاذكو «ةبانج نع هب لسخلا الو ءوضولا زاوج ىري ال رمع نبا ناکو »هب ادرفتم
 منهج قبط ناک امو «منهج قبط هنأل رحبلا ءا ءوضولا هركيو هيف أضوتي ناك هنأ ةيلاعلا يبأ نعو
 ءاث فلألا دعبو ءارلا نوكسو ةزمهلا حتفب ثامرأ ىلع :هلوق ىلع ةمحرو ةراهط قيرط نوكي ال

 . رحبلا يف بكريو ضعب ىلإ هضعب مض بشخ وهو «نيتحتفب ثمر عمج ةثلثم

 ‹«نيروكذملا نيثيدحلاو ةيآلا يف ءاملا مسا قلطي يأ :ش ( هايملا هذه ىلع قلطي مسالا قلطمو) :م
 ىلإ قبس ام انه قلطملاب دارملاو تابثإلاب الو يفنلاب ال تافصلا نود تاذلل ضرعتملا مسالا قلطيو
 ركذ امل ءاملا نأ ثيدحلاو ةيآلاب كسمتلا هجو : يزارتألا لاقو .ءاملا ظفل لامعتسا دنع ماهفألا

 .دلبلا ريدقت ىلإ فرصني قلطملاو «هايملا هذه نم دحاوب ديق ريغ نم اًقلطم امهيف

 نأ ىلع دصقلاب رصتعا ام :ش (رمثلاو رجشلا نم رصتعا اب ) :م ةراهطلا يأ :ش (زوجي الو) :م
 لاقاذكو دودمت ريغ رصتعا ام : ةعيرشلا جات لاقو . عومسملا اذكه : لمكألا لاق . ةلوصوم ام

 نكلو « دودمملا ىنعم حصي ناك نإو ةلوصوم اهنأل رصقلاب : يقانغسلا لاقو .« ىفصتسملا» يف
 رمألا سيلو هسفنب وه رصعلا ءا ؤضوتلا زاوج مهو ةدودمملا يف نألو « ةلوصوملا وه لوقنملا
 نم هسفنب رصعلاب ؤضوتلا زوجي ال نكل «مهولاانملس نئلو «ملسنال يزارتألا لاقو .كلذك

 : لاق ثيح نتملا يف هركذ امك جالع الب جراح هنأل « راصعإ ريغ

 ورب و بز ي ةمالعلل 0 )441( غلا ءأ رإ ¢ ٤)٤۸۷( ةفعضلا ةلسلسلا » ناو 0 (۲ )٤۸۹ «دواد أ نتس» :فيعض (۱)

 . هللا هظفح- ىنابلألا نيدلا رصان
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 ةيدبعت ءاضعألا هذه يف ةفيظولاو < مميتلا ىلإ لوقنم هدقف دنع مكحلاو « قلطم ءامب سيل هنأل

 زوجي رطاقتلاب هنم جرخي يذلا ءاملا ينعي « ءيجي ام ىلع« مركلا نم رطقي يذلا امأو

 . جالع ريغ نم جرخ ءام هنأل - هللا همحر - فسوي يبأ عماج يف هركذ هب ؤضوتلا

 دملاب ليق اذإ : مهضعب لاقو . جازتمالا لامكل مركلا نم جرح ءامب أضوتي ال «طيحملا »يفو

 عقي فيكف راصتعالا ةفصب هديق هنأل ملسن ال : يزارتألا لاق . قلطملا ءاملا دارملا نأ مهولا يف عقول

 وأ رحب وآ رثب ءام صخش تیب يف ناك اذإ :ًالثم « هيلع قلطي ال ءاملا قالطإ دنع هنأل قالطإلا مهو

 الإ بطاخملا نهذ ىلإ قبسي ال ءام ىل تاه دحأل لاقف رمثلا وأ رجشلا نم رصتعا ءامو نيع

 ال هنأو ءديز مالغك فيرعت ةفاضإ :ناعون ةفاضإلاو وم الإ ديقملا وأ قلطملاب ينعي الو ءلوألا

 اذهلو « ءاملا مسا قلطم نم مهفي ال هنأل هريغب هنأو «بنعلا ءامك دييقت ةفاضإو «ىمسملا ريغي

 يفنت ال ةقيقحلاو ءالقابلا ءامو بنعلا ءام برشي ناك نإو . ءاملا برشي مل نالف : لاقي نأ حصي

 . يناثلا نم رصتعملا ىلإ هتفاضإو لوألا مسقلا نم هتاوخأو ءاملا ىلإ ةفاضإلاب ىمسملا نع

 دنع يأ :ش ( هدقف دنع مكحلاو) :م ءاملا انلوق قلطمب مهفي ال ذإ :ش ( قلطم ءامب سيل هنأل ) :م

 ءام اودجت ملف : ىلاعت هلوقل :ش ( مميتلا ىلإ لوقنم) :م ةراهطلا مكحلاب دارأو « قلطملا ءاملا دقف

 يف لصألاو «تاعئاملا هذه لامعتسا زاوج مدع لقنلا ةرورض نمو ١( ةيآلا : ةدئاملا) 4 اومميتف

 قالطإلا ةفص تلاز نإو « ةساجن هطلاخي ملو ةيقاب قالطإلا ةفص تماد ام زئاج هب ؤضوتلا نأ اذه

 « ءازجألا ةرثكب جزتمملا ةبلغو «جازتمالا لامكبو جزتمملا ةبلغب اهلاوز وأ هب ؤضوتلا زوجي ال

 عني اغلبم جازتمالا غلبي ىتح ءاملا براشلا برشي وأ رهاطلا طولخلاب ءاملا خبطب جازتمالا لامكو

 دوصقملا جازتمالا كلذ نكي مل اذإ هب ؤضوتلا عنب اغإ خبطلاب جازتمالاو «جالعب الإ هنم ءاملا جورخ

 ‹ هب ؤضوتلا زوجي هنإف ءاملاب طلخ اذإ نانشألاك ناك اذإ امأو «فيظنتلا وهو بولطملا ضرخلل

 اذه فرع اذإف «زييمتلا عني ىتح رخآلا يف امهدحأ عسي ثيحب نيئيشلا نيب طالتخالا : جازتمالاو

 . رصتعا اب ؤضوتلا زوجي الف

 ءاملا نإ لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( ةيدبعت ءاضعألا هذه يف ةفيظولاو) :م

 امك قلطملاب قحليف «ةلازإلا يف هانعم يف هنكل اًقلطم ءام نكي مل نإو رمثلا وأ رجشلا نم رصتعلا

 . كلذك ةيمكحلا يف

 ريغ ينعي ةيدبعت ءوضولا يف ةعبرألا ءاضعألا هذه يف ةفيظولا نإ : لاقي نأ باوجلا ريدقتو

 نأل ءهانعم كردي نأ ريغ نم لاغتمالا انيلع بجيف «هب اندبعو كلذب انرمأ ىلاعت هللا نأل ةلوقعم

 ثدحمملا وأ بنجلا لماح ةالص زاوجل اًمكحو ءاهتباصإ مدعل ةقيقح ةسجن ريغ ثدحلا ءاضعأ
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 ءام هنأل ء هب ؤضوتلا زوجيف مركلا نم رطقي يذلا ءاملا امو . هيلع صوصنملا ريغ ىلإ ىدعتت الف

 ء-هللا همحر - فسوي يب عماوج يف هرکذ « جالع ريغ نم جرخ

 نأل :ش ( هيلع صوصنملا ريغ ىلإ ىدعتت الف) :م انركذ امك يدبعت رمأ هنكلو لاحم رهاطلا ريهطتو
 الف كلذك هيف نحن اميف سيلو «سايقلا نع هب ًالودعم لصألا مكح نوكي ال نأ سايقلا طرش

 اهيف زاجف اًسسح اهبوجول ىنعملا ةلوقعم اهنإف ‹ ةيقيقحلا ةساجنلا ةلازإ فالخب سايقلا حصي
 .قاحلإلا

 طرشب سيل الوقعم هنوك نإف ةلالدلاب قحتلي سايقلا قيرطب ةيدعتلا نكمت مل نإ :تلق نإف

 ءهسجن يلابي ال ةداع لوذبم ءاملا نأل هجو لك نم ءاملا ىنعم يف سيل تاعئاملا رئاس :تلق « هيف

 . ىنعملا لوقعم هنأل ةلالد ال اًسايق :تلق « ةيقيقحلا ةساجنلا يف هب هتقحلأ فيك :تلق نإف

 طانم وه يذلا فصولا يف لصألا ىنعم يف هب قحلملا نوكي نأ ةلالدلا طرش نم :تلق نإف
 «نايس كلذ يف عئاملاو ءاملاو ةساجنلا ةلازإ وه هيف نحن اميف فصولاو «ریغ ال هجو لک نم مکحل ا

 اًقلطم وأ ةيقيقحلا ةساجنلا ةلازإ يف نايس امهنإ :تلق « كلذ يف هل لخد ال الوذبم ءاملا نوكو

 : متلق دقو ءاًطرش هيف ةينلا نوكت نأ مزلي ايدبعت ءاضعألا هذه يف لسخلا ناك اذإ :تلق نإف

 . عبطلاب ليزم هنأل كلذك اعئام نوكي نأ مزليف عبطلاب ثدحلل ليزم ءاملا نإ

 الف ةيمكح ةساجن تناك ول امأو « ةيقيقح ةساجن لازم ا ناك اذإ عبطلاب ًاليزم نوكي امنإ :تلق

 . ةينلا هيف طرتشي نأ يغبنيف يمكح هيف لازملا نإف .ءوضولا هيلع مزي نكلو كلذك نوكي

 ةاقالملا لوأب هسيجنت يضتقي هنأل سايقلا فالخ ىلع قلطملا ءاملاب ةساجنلا لسغ :تلق نإف
 . ةرهاطلا تاعئاملا ىلإ متيدع دقو

 ام هريغ قح يف كرتي ةرورضلل ءاملا قح يف سايقلا كرت املف دهاشم ةساجنلا نم لازملا:تلق

 ثالثلا تاباجإلا ىف سجنلا بوثلا لسغ ىف ءاملا ىلع ةساجنلا دورو دنع اذكو «ءءاملا لمع لمعي

 . ارهاط ةثلاثلا نم جرخ ىتح

 هنأك اذه :ش (جالع ريغ نم جرخ ءام هنأل هب ؤضوتلا زوجيف مركلا نم رطقي يذلا ءاملا امأ) :م

 يذلا ءاملا امأو : لاق كلذلف ءرمثلاو رجشلا نم رصتعا ءاي زوجي الو هلوق ىلع دري امع باوج

 لوقنملااذهو جازتمالا لامكل مركلا نم ليسي ءامب ًأضوتي ال ؛طيحملا» يف ركذ دقو ءامأ ةملكب رطقي

 اعوفرم اریمض هيف رکذ :ش ( - هللا همحر- فسوي يبأ عماوج يف هركذ ) :م ةمئألا سمش نع
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 عبط نع هجرخأف هريغ هيلع بلغ ءامب زوجي الو ءراصتعالا طرش ثيح هيلإ ةراشإ باتكلا يفو

 . جدرزلا ءامو قرملاو القابلا ءامو درولا ءامو لخلاو ةبرشألاك ءاملا

 نم رطقي يذلا ءاملاب ءوضولا زاوج «هعماوج» يف - هنع هللا يضر- فسوي وبأ ركذ يأ « اًبوصنمو

 .ًاريثك بنعلا حرطتو «لوصألا يوقيل هفارطأ نم هعورف فيظنت مايأ وهو «امايأ مركلا

 تراوت ىتح) : ىلاعت هلوق يف امك ةنيرقلل كلذ زاج :تلق . ركذلا لبق رامضإ هيف :تلق نإف

 عمج ىلإ اًعجار هيف عوفرملا ريمضلا نوكي نأ زوجيو سمشلا يأ (۲ ةيآلا : ص ) € باجحل اب

 . هللا همحر- فسوي يبأ نع اذخآ عماوجلا

 رطقي يذلا ءاملاب ؤضوتلا زاوج ىلإ يأ :ش (هيلإ ةراشإ) :م يرودقلا يأ :ش (باتكلا يفو) :م

 «رصتعم ال هسفنب رصعنم مركلا نم رطقي يذلا نأل :ش ( راصتعالا طرش ثيح ) :م مركلا نم

 هيف يذلا ريمضلا دوعي مولعملا يفف «لوهجللا ةغيص ىلعو مولعملا ةغيص ىلع طرش أرقي نأ زوجيو
 باتك يفو يأ «هيلإ فاضملا نم لدب هيف ماللاو فلألا نأل باتكلا يف هلوق ةنيرقب يرودقلا ىلإ

 هنأ ىلع راصتعالا نوكي لوهجملا يفو طرش لوعفم هنأ ىلع اًبوصنم راصتعالا نوكيو « يرودقلا

 . يوطم لوعفملا ركذو لعافلا نع بئان
 تاعئاملا نم ءاملا ريغ يأ :ش ( هريغ هيلع بلغ ءامب ) :م ةراهطلا يأ :ش ( زوجي الو ) :م

 ءافلاب هركذ كلذلف «هريغ ىلع بلغ هنوكل ريسفتلاك اذه :ش ( ءاملا عبط نع هجرخاف) :م ةرهاطلا

 «نولتم ريغ هنوك : ليقو «هذوفن ةوق ليقو ‹ شطعلا عطقي هنأل ءايورم هنوك ءاملا عبطو ةيريسفتلا

 لخلاو ةبرشألاك) :م نايلغلاب رثأ هل ىقبي ال نأ هعبط نع جارخإلاو نايلغلا رثأ هل ىقبي ام : ليقو

 هريظنو ناتخل هيف نأ لصاحلا رصق ماللا ددش اذإو ماللا فيفختو دملاب :ش ( ءالقابلا ءامو درولا ءامو

 . حيصفلا يف هركذ اهحتفو ميملا رسكب يرغزملا وأ رغزملا

 وهو ميج هرخآ يفو ةلمهملا لادلا حتفو ءارلا نوكسو يازلا حتفب :ش (جدرزلا ءامو قرملاو) :م

 لاق . نارفعزلا هقورع ءام : ليقو . يزرطملا هركذ هب غبصي الو حرطي عوقنملا رفصعلا نم جرخي ام

 .هدرز برعم وه :تلق . برعم هنأ : يزارتألا

 نامرلا بارشك رجشلا نم ةذختملا ةبرشألا هب دارأ نإ . ها ةبرشألاك : هلوق نأ ملعاو

 قرملاو القابلا ءام ناكو ءرمثلاو رجشلا نم رصتعملا ريظن نم ناك «صلاخلا لخلابو ضامحلاو

 ‹ امهرشني مث نيئيش فلي نأ وهو رشنلاو فللا ةفص هيف ناكو «هريغ هيلع بلغ يذلا ءاملا ريظن

 : صصقلا) ¢ هلضف نم اوغتبتلو هيف اونكستل راهنلاو ليللا مكل لعج هتمحر نمو # ليزنتلا نم هريظن
 ءاملا ريظن اهلك ةعبرألا تناك ءاملاب طولخملا لخلاو هب طولخملا ولحلا ةبرشألاب دارأ نإو ۷١( ةيآلا

 .هریغ هيلع بلغ يذلا
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 زوجي خبطلا نودب ريغت نإو. خبطلاب ريغت ام هريغو القابلا ءامب دارملاو . اًقلطم ءام ىمسي ال هنأل

 هفاصوأ دحأ ريغف رهاط ءيش هطلاخ ءامب ةراهطلا زوجيو : لاق . هب ؤضوتلا

 ةروكذملا ءايشألا هذه نم دحاو لك نأل وأ «هريغ هيلع بلغ يذلا ءاملا نأل يأ :ش (هنال) :م

 ىلإ ردابتي ال مهفلاو «هركذ دنع مهفلا هيلإ ردابتي ام ءيشلا قتلطم نأل :ش ( اًقلطم ءام ىمسي ال ) :م

 قرملاك راص ىتح اًتيخث راص نأب :ش (خبطلاب ريغت ام ءالقابلا ءامب دارملاو ) :م ءاملا ركذ دنع هايملا هذه

 :م ءالقابلا ءام يأ :ش (ريغت نإو) :م هب ءوضولا زوجي ةيقاب هيف ءاملا ةقرو نخشي ملو خبط اذإ ىتح
 : ءاملا ةبلغل هيلع ءاملا مسا قالط إل :ش (هب ؤضوتلا زوجي خبطلا نودب)

 ‹حيرلاو معطلاو نوللا يهو :ش (هفاصوأ دحأ ريغف رهاط ءيش هطلاخ ءامب ةراهطلا زوجيو) :م

 الأ ءاهفالخب ةحيحصلا ةياورلا نكلو « نيفصو ريغاذإ هب ؤضوتلا زوجي ال هنأ ىلإ ةراشإ هيفو

 امإ هحير وأ همعط وأ هنول ريغت اذإ رئبلاو ضوحلا امأو .«يواحطلا حرش» يف لاق ام ىلإ ىرت
 ريغت هنول ريغت اذإ ءاملا نأ كشالو «قلطملا ءاملا مكح همكح ناك قاروألا عوقوب وأ نامزلا رورجب

 الف اتيخث هب راصو هريغ هيلع بلغ اذإ امأ «هتقر ىلع اًيقاب نوکی نأ طرتشی نکلو «اًضیأ همعط
 . زوجي

 زوجي ال ةثالث وأ نانثا ريغت اذإ هنآ ىلإ ةراشإ هفاصوأ دحأ ريغف : هلوق يف ةياورلا يفو

 ال «ىبتجملا يفو يخركلا نع اذكو «هفالخب ةياورلا ةحص نكل ارهاط ريغملا ناك نإو «هب ؤضوتلا

 نبللا وأ قاروألا وأ نارفعزلا وأ نوباصلا وأ نانشألاب ةثالثلا فاصوألا ريغ ول ىتح هب ريغتلا لبقي

 . هب رضوتلا زوجي هنإف هانعم الو هنع ءاملا مسا بلسي ملو

 ًالوأ ةبلغلا ربتعي هنأ ريغ ديقملا ءاملاب حلي رهاطلا طلخلا نم بولغملا ءاملا :« ءاهقفلا داز» يفو

 نيللاك ءاملا نولل فلاخم هنول ناك نإف . ءازجإللا ثيح نم مث معطلا ثيح نم مث نوللا ثيح نم

 اًنول اقفاوت نإف ءالفالإو زوجي ءاملا نول بلغ نإف «نوللاب ةربعلاف نارفعزلا ءامو لخلاو ريصعلاو

 الإو زوجي ءاملا معط بلغ نإ «معطلل ةربعلاف ةذبنألاو شمشملاو خيطبلا ءامك اًمعط اتوافت نكل

 . ءازجإلل ةربعلاف مركلا ءامك اًمعطو اًنول اقفاوت نإو ءالف

 زوجي له هنم عفراذإ فكلا يف قاروألا ةرثكب هنول ريغتي يذلا ءاملا نع ينادملا لئسو

 اب خبط اذإ «ناخيضاق يواتف» يفو . ءايشألا لسغو هبرش زوجي هنكلو « ال : لاق هب ؤضوتلا

 ؤضوتلا زوجي هتقر بهذت مل نكلو هنول ريغت نإف « ضرحلاو ردسلاك فيظنتلا يف ةغلابملا هب دصقي

 . زوجي ال قيوسلا لثم اتيخث راص ولو ۰ هب

 ؤضوتلا مدع يضتقي كلذو هحير وأ همعط وأ هنول ريغ ام الإ ب هلوق نم ركذ دق :تلق نإف

 . فاصوألا دحأ ريغت دنع هب
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 يف يرجأ - هنع هللا يضر-لاق نانشألا وأ نوباصلا وأ نارفعزلا هب طلتخا يذلا ءاملاو دملا ءامك

 وه نارفعزلا ءام ةلزنمب هنأ هللا همحر فسوي يبأ نع يورملاو . قرملا ىرجم جدرزلا ءام رصتخللا

 ‹ حيحصلا

 ءيش هسجني ال يأ « ثيدحلا . ريغ ام الإ ءيش هسجني ال روهط ءام اَ هلوق ینعم :تلق

 لاق اًضيأ هنإف ةعيرشلا جات كلذ يف عبتو « لمكألا باجأ اذكه رهاطلا طلتخملا يف انمالكو سجن

 درو هنأل اذهو سجنلا ريغتملاب الإ ءيش هسجني ال ذئنيح هانعم نوكيف سجن ءيش هريغ ام الإ ىنعملا

 لدي هنأل اهحير وأ اهمعط دجوي وأ ةساجنلا هيف ىرت ثيح هلامعتسا زوجي الو يراجلا ءاملا يف
 نع حصي مل طرشلا نإ رخآلاو انركذ ام امهدحأ نيباوجب يزارتألا باجأو « ةساجنلا مايق ىلع

 . لك هللا لوسر

 ال صصخم الب صيصختلاو ماع ثيدحلا نألف لمكألا مالك يف امآ ٠ رظن عيمجلا يف : تلق

 اذه ركذ نمو « تبثي مل يراجل ا ءاملا يف درو هنأب هاوعد نألف : ةعيرشلا جات مالك يف امأو « زوجي

 مل هحير وأ هنول وأ همعط ريغ ءام الإ هب دارأ طرشلا نألف يزارتألا مالك امأو « ثيدحلا حارش نم

 . اندنع ةجح لسرملاو هركذ امك ًالسرم حص دقف ادنسم حصي مل نإو ةي هللا لوسر نع حصي

 نيطلا ناك نإو ةبلاغ ءاملا ةقر ناك اذإ اذه نيط ريغتب ءيجي هنأل ليسلا يأ :ش (دملا ءامك) :م

 (نانشألا وأ نوباصلا وأ نارفعزلا هب طلتخا يذلا ءاملاو) :م «ةريخذلا» يف اذك هب ءوضولا زوجي ال الاغ

 ءاحلا مضب ضرحلا وهو برعم وهو« ةديبع وبأو يقلاوجلا امهاكح اهرسكو ةزمهلا مضب :ش
 دق اًتيخث ناك اذإ نوباصلا ءام فسوي يبأ نعو . ةمجعم داض هرخآ يفو نيتلمهملا ءارلا نوكسو

 . نانشألا ءام اذكو زوجي اًميقر ناك نإو هب اضوتي ال ءاملا ىلع بلغ

 جوبابلاو سلا ءام لاقي ىتح هيلع بلغو ءاملا يف جنوبابلا وأ سلا خبط اذإ فسوي يبأ نعو

 ءوضولا زاج دوسا ىتح ءاملا يف جازلا حرط اذإ «ةيريهظلا ىواتفلا» يفو . امهب ءوضولا زوجي ال

 . ابلاغ ءاملا ناك اذإ صفعلا اذكو « هب

 نسحلا وبأ يرجأ يأ :ش (رصتخملا يف يرجأ) :م فنصملا يأ :ش (-هنع هللا يضر -لاق) :م

 اهمكح لعج يأ :ش (قرملا ىرجم جدرزلا ءام) :م يرودقلاب ىمسملا رصتخملا هباتك يف يرودقلا

 ثيح . :ش (نارفعزلا ءام ةلزنمب فسوي يبأ نع يورملاو) :م اهب ؤضوتلا زوجي ال ثيح « ادحاو

 . حيحصلا وه -هللا همحر- فسوي يبأ نع يورملا يآ :ش (حيحصلا وه) :م اهب ؤضوتلا زوجي

 ريغتب ةلعلا ربتعي هنإف « -هللا همحر- دمحم لوق نع زارتحا حيحصلا وه هلوق يف يقانغسلا لاقو

 هذه يف فالخ ال لوقأ انأ يزارتألا لاقو . «ناخيضاق ىواتف »يفاذك حيرلاو معطلاو نوللا

 الف جدرزلا ءا اًبولغم ءاملا ناك اذإ ام هب دارملا ناك نإ هنأ ىلإ يضتقي هلصاح .ها ةقيقحلا يف ةلأسملا

 . نوحراشلا هنع لفغ هنإف « مهفاف همالك رخآ يف لاق مث امهنيب فالخ
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 ءا ؤضوتلا زوجي ال : هللا همحر يعفاشللا لاقو « يسخرسلا مامإلاو يفطانلا هراتخا اذک

 نارفعزلا ءام لاقي هنأ ىرت الأ «ديقم ءام هنأل ؛ ضرألا سنج نم سيل امن ههابشأو نارفعزلا

 اذك) :م حارشلا ىلإ ةلفغلا بسني ىتح ضومغ اهيف يتلا عضاوملا نم سيل عضوملا اذه :تلق

 دمحأ سابعلا وبأ وهو « يفطانلا مامإلا فسوي يبأ نع يورملا راتخا اذك يآ :ش (يفطانلا هراتخا
 نمو «لزاونلا»و «تاعقاولا» بحاصو < مالعألا ةمئألا دحأ يفطانلا ورمع نب دمحم نبا

 هبسنو « ةئامعبرأو نيعبرأو تس ةنس يرلاب تام «« تاعقاولا»و« قورفلا»و“ سانجألا» هفيناصت
 ركب يبأ ذيملتوهو « يناجرجلا هللا دبع يبأ خيشلا ذيملت وهو « هعيبو فطانلا لمع ىلإ
 وهو « يضاقلا مزاح يبأ ذيملت وهو « يخركلا نسحلا يبأ خيشلا ذيملت وهو « يزارلا صاصجلا
 ةمئألا سمش وه :ش (يسخرسلا مامإلاو) :م. نسحلا نب دمحم ذيملت وهو « نابآ نب ىسيع ذيملت

 وهو « يراخبلا لضفلا نب دمحم مامإلا ذيملت وهو « يسخرسلا لهس يبأ نب دمحم ركب وبأ
 ذيملت وهوريبكلا صفح يبأ نب هللا دبع ذيملتوهو « ىلوم ديسلا بوقعي نب هللا دبع خيشلا ذيملت
 وه يسخرسلا مامإلاو « هللا مهمحر نسحلا نب دمحم ذيملتوهو ريبكلا صفح يبأ هخيشو هيبأ

 بحاص رهنلا ءاروام ءاملع رابك نم وهو ءدنج رذاب نجسلا يف وهو هالمأ «طوسبملا» بحاص

 . نونف اذ ةمئألا لوحف نم ةجح اًمامإ ناك عورفلاو لوصألا

 مث نيتلمهملا ءارلاو نيسلا حتفب سخرس ىلإ هتبسنو « نيرشعو ةئامعبرألا دودح يف تام

 ضرأ يف ورمو روباسين نيب ناسارخ ندم نم ةنيدم ةلمهم نيس هرخآ يفو ةنكاس ةمجعم ءاخ
 . ةلهس

 (ضرألا سنج نم سيل ام ههابشأو نارفعزلا ءامم ؤضوتلا زوجي ال -هللا همحر- يعفاشلا لاقو) :م

 :ش (ديقم ءام) :م هوحنو نارفعزلا ءام نأل يأ :ش (هنأل) :مامهوحنو نانشألاو نوباصلا ءامك :ش
 (نارفعزلا ءام لاقي هنأ ىرت الأ) :م هلوقب كلذ حضوأ مث « قالطإلا نع جرخف رخآ ءيشب ديق هنأل
 ريغت اذإ ءاملا نأ ريرحتلا ىلع يعفاشلا بهذمو . هب ؤضوتلا زوجي الف اديقم راصف ةفاضإلاب :ش

 امهريغو ةروئلاو حلم ا نم ءاملا ىلع ىري امو بلحطلاك هنع ءاملا ظفح نكي ال ام هفاصوأ دحأ
 هيف حرط اًبارت ناک ناف هنم هظفح نکی ام ناک نإو « هنع ءاملا نوص ناکمإ مدعل هب ءوضولا زاج
 یوس اًئیش ناک نِإو « هب ریغتف رخآ ءام هيف حرط ول امک وهف ارھطم هنوک يف ءاملا قفاوي هنأل كلذكف
 هنأل « هب ءوضولا زجي مل هنم ءاملا ريغتي ام كلذ ريغو هيف حرطو قر اذإ بلحطلاو نارفعزلاك كلذ

 نإ ءا لاب طلاخملا عئاملاو محللاك راصف هنع نغتسم ءاملاو رهاطب سيل ام ةطلاخجب ءاملا مسا قالطإ لاز

 تافصلا ضعب يف هفلاخ نإف رظني ةرشكلاو ةلقلا فرعت اذابو . الف الإو هب ةراهطلا تزاج لق

 « هتحئار تعطقناو درولا ءامك هتافص يف هقفاو نإو « ليلقف الإو ريثكف هريغ نإف « ريغتلاب ةربعلاف

 : ناهجو هيف ةرثكلاو ةلقلا هب ربتعي اميفو
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 یرت الآ قالطإلا ىلع قاب ءاملا مسا نأ انلو . ةداع اهنع ولخي ال ءاملا نأل ضرألا ءازجأ فالخب

 ‹ نيعلاو رئبلا ىلإ هتفاضإك نارفعزلا ىلإ هتفاضإو ةدح ىلع مسا هل ددجتي مل هنأ

 نم مهنمو . زجت مل ةطلاخملا تناك نإو « هب ةراهطلا تزاج ءاملل ةبلغلا تناك نإ امهدحأ

 ءام قلطملا ءاملا طلاخ ولو « عني مل هريغي ملو هتافص يف ءاملل اًقلاخم ناك ول اردق كلذ ناك اذإ لاق

 . يعفارلا هححصو مهروهمج عطق اذهبو ناهجو هيفو عئاملاك امهحصأ ناقيرطف لمعتسم

 قلطملا ءاملا مسا هلياز ىتح هنع ءاملا ينغتسي ام هريغب شحافت ام  زيجولا حرش» يفو يناثلاو

 مل هنع ءاملا مسا بلس امهسانجأو ريثكلا نارفعزلاو نوباصلاب ريغتملاك رخآ اًمسا ددجتي مل نإو

 . هب ةراهطلا زجت

 هب زئاج ءوضولا ريغتف بارتلا هيف حرط ول يعفاشلا دنعو دمحأو كلام لاق هبو «ةيلحلا» يفو

 «زوجي ال هباحصأ ضعب دنعو زاج هب ريغتف حلم ا هيف حرط ولو « نالوق هيف يكحو « رهظألا ىلع
 هيف عقو ولو . زوجي ال يطيوبلا لاقو « هب ءوضولا زوجي ينزم ا لاقف بيط نهد وأ دوعب ريغت ولو

 زوجي ال :“ مامإلا» يف يعفاشلا لاق هريغف نارطق هيف عقو ولو . ناهجو هيف هحير هب ريغتف روفاكلا

 نبا نعو . هب ءوضولا زوجي ثكملا لوطب ريغت ولو «زوجي ال رطسأب هدعب لاقو « هب ءوضولا
 . هارجم يرج امو لخل اب ءوضولا زوجو نسح نب حلاص نب نسحلا ذشو . زوجي ال نيريس

 اهنع ولخي ال ءاملا نأل) :م لحكلاو ةرونلاو صج او نيطلاك :ش (ضرألا ءازجأ فالخب) :م

 . ظفللا رابتعاب هركذ دنع خسنلا ضعب يفو « ضرألا ءازجأ نع ولخي ال يأ :ش (ةداع

 مل هنأ ىرت الأ) :م رهاط ةطلاخمب هتفص لاوز دعب :ش (قالطإلا ىلع قاب ءاملا مسا نأ انلو) :م

 هدحو هلصأو « ادرفنم يأ ةدح ىلع هلوق هوحنو درولا ءال ددجت امك :ش (ةدح ىلع مسا هل ددجتي

 ىلإ لعفلا ءاف ةكرح لقن دعب نكلو ءاهلا اهنع ضوع مث ةدع يف امك هلعفل اعبت واولا هنم تفذح

 . لعفلا نيع

 امع باوج اذه :ش (نيعلاو رئبلا ىلإ هتفاضإك نارفعزلا ىلإ) :م ءاملا ةفاضإ يأ :ش (هتفاضإو) :م

 هريدقت -نارفعزلا ءام هل لاقي هنأ ىرت الأ دیقم ءام هنأل- هلوقب هلیلعت یف هللا همحر یعفاشلا هلاق

 فالتخا مدع ىلع لد رخآ مسا هل ددجتي مل ثيحو تايمسملا نع ريغت ال ظافلألا نإ لاقي نأ

 . رئبلا ىلإ هتفاضإك نارفعزلا ىلإ هتفاضإ نوكتف ىمسلملا

 اجراخ نكي مل اذإ فاضملا نأ امهنيب قرفلاو دييقتلل ال فيرعتلل انه ةفاضإللا نأ لصاحلاو

 ليبقلا اذه نم نيعلا ءامو رثبلا ءامو نارفعزلا ءامو « فيرعتلل ةفاضإلاف جالعلاب هيلإ فاضملا نم

 هايملا ضعب يف دوجوم نوللا يف ريغتلاو هوحنو درولا ءامك دييقتلل يهف هنم اجراخ ناك نإو

 نع جرخي الف داوسلا يف برضي رايبلا ضعب ءام اذكو « قاروألا اهيف ةعقاولاو دملا ءام وحن ةقلطملا
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 ‹ بلاغلا ربتعيف ضرألا ءازجأ يف امك هنع زارتحالا ناكمإ مدعل هب ربتعي ال ليلقلا طلخا نألو

 ‹ حيحصلا وه نوللا ريغتب ال ءازجألاب ةبلغلاو

 . اًقلطم هنوک

 فاضملا تلق « هب ؤضوتلا زوجي ال اذه عمو ةدح ىلع مسا ءالقبلا ءامل ددجتي مل :تلق نإف

 : ةعيرشلا جات لاقو مسا هل ددجتي مل نإو زوجي الف انركذ امك جالعلاب هيلإ فاضملا نم جراح انه

 . اعئام هنوك يف اًتاصقن نانيبي طلخلاو خبطلا نكلو زاوجلا يضتقي ليلدلا

 ال) :مًاليلق ناك نإ رظني طلخلل رابتعالا نأ وهو ناث ليلد اذه :ش (ليلقلا طلخا نألو) م

 نإف ‹ ةرونلاو صجل او نيطلا وحن :ش (ضرألا ءازجأ يف امك هنع زارتحالا ناكمإ مدعل هب ربتعي

 ‹ ليلق ةرفصلا نأل ًاليلق هب طلخلا ناك اذإ قافتالاب زوجي ءايشألا هذه هب طلتخا يذلا ءاملاب ؤضوتلا

 ةلقلا فرعت مث. جرتألا ءامك نارفعزلا هيلع بلغ اذإ اًضيأ نارفعزلا ءامك زوجي ال اًريثك ناك نإو

 امهدحأ نيمسق ىلع تناك امل ةبلغلا مث هلوقل :ش (بلاغلا ربتعيف) :م هلوقب راشأ ةبلغلاب ةرثكلا وأ

 ةبلغلاو) :م هلوقب راشأ لوألا مسقلل رابتعالا ناك الو ءنوللاب ةبلغلا رخآلاو ءازجألاب ةبلغلا

 تناك نإو هب ءوضولا زاج ةبلاغ ءاملا ءازجأ تناك نإف طولخملاو طلاخللا ءازجأب يأ :ش (ءازجألاب

 . زوجي الف ةبلاغ هب طلتخا يذلا ءازجأ

 ءوضولا زاج ةيقاب هتقر تناك نإف « هتبرجت وأ هتقر ىلع هئاقبب تلق « كلذ ملعت اب :تلق نإف

 . زجي مل هيلصألا هتقر هنع تلاز ثيحب اتيخث راص نإو « هب
 مث « هللا همحر دمحم هيلإ بهذ امك نوللا ريغتب ةبلغلا ربتعت ال ينعي :ش (نوللا ريغتب ال) :م

 ذئنيح هنأل :ش (حيحصلا وه) :م هلوقب ةربتعملا يهو ءازجألل ةبلغلا نأ ءازجألاب ةبلغلا ىلإ راشأ

 ال رهاط ءيشب طلتخا اذإ ءاملا نأ ملعاو دمحم لوق يفن ىلإ اًضيأ هب راشأو « ءاملا مسا هنع يفتني

 نارفعزلا ءامو ريصعلاو لخلاو نيللاك اًملاخم ناك نإف « هل اًملاخم وأ ءاملا هنول نوكي نأ امإ ولخي

 الف ابولغم ناك نإو هب ءوضولا زوجي ءاملا نول بلغ نإف « نولل ةربعلاف امههبشأ امو رفصعملاو
 الإو زوجي ابلاغ ءاملا معط ناك نإ معطلاب ةربعلاف راجشألاو خيطبلا ءامك اًقفاوم ناك نإو زوجي

 الف الإو هب ؤضوتلا زوجي رثكأ ءاملا ءازجأ ناك نإف ءازجألا ةرثكل ةربعلاف معط هل نكي مل نإو ءالف

 نأل هنع لاؤسلا همزلي الو . زوجي ملعي مل نإو هب ًأضوتي ال ةساجن نم هنتن ناك نإ نتنملاريثكلا ءاملاو

 هثبخ رهظ هثكم لاط نإو «هنتن كرحت ةنس نكس اذإ ءاملا ليق امك هثكمب هنتن لعلو لصأ ةراهطلا

 اًسجن ءاملا ناك وأ اتيط راص ىتح سجن هب طلتخا رهاطلا ءاملا «يواحطلا رصتخم حرش »يفو

 نيطلاف اًسحتن ناك نإو « رهاط ءاملاف اًرهاط ناك نإ ءاملاب ةربعلا فاكسإلا ركب وبأ لاق ارهاط بارتلاو

 ةربعلا : مالس نبدمحم نب دمحم رصن وبأ لاقو هتساجنو بارتلا ةراهط ىلإ رظني الو سج

 امهنم سجنلل ةربعلا : رافصلا مساقلا وبأ لاقو « رهاط لكلاف ارهاط ناك امهيأ امهنم ةراهطلاب

40 



seuuacanenuneununennuucennnnvnuccnnebRBODOGAGOGOSOCannnannnanaanenonnaQanecaccennonannnonoccers 

 دنع ليقو . حيحصلا وه اذه «طيحملا» يف لاقو ثيللا وبأ ذخأ هبو « سجن نيطلاف سجن ناك امهيأ

 يف نيقرسلا لعج اذإ « تاطقتلملا» يفو « رهاط دمحم دنعو سجن نيطلا هللا همحر فسوي يبأ

 .ةرورضلل سجنني ال نيطلاف نيطلا

 ءاملا هيلإ لزني ضوح « ترهط تللخت مث « ءاعو يف تلعجو « ءام يف تعقو رمخ :عورف

 وهو حلم ا ءامب ءوضولا زوجي الو يراج لاك سجني ال اًكرادتم هنم سانلا فرتغيو بوبنألا نم

 ىحاون يف ةروك بج نم ءوضولاب سأب الو « ءا لا سكع ءاتشلا يف بوذيو فيصلا يف دمجي

 هدي ىلع ملعي ملو ءام زوك يف هدي بنج لخدأ نإو . لصأ ةراهطلاو جرحلاب هسجني ملام رادلا
 ركذو . لصألل هأزجأ أضوت نإو «ةداع ةساجنلا ىقبي ال هنأل هب ءوضولا كرت بحتسملاف ةساجن

 « زجت مل هب ًأضوت وأ هدسجو هدي لسغف ءانإ نم ءام همفب ذخأ نميف فسوي يبأ نع ديهشلا مكاحلا

 هب ؤضوتلا زوجي ءوضولا ءانإ يف عقي طاخملاو ةماخنلاو قازبلا هأزجأ هدي يف ةساجن هب لسغ ولو

 . هدي لسغي مث همف لسغ يوني نأ ريغ نم همفب ءاملا ذخأي ةساجن هدي ىلعو ليلق ءام هعم ثدحم

 نوكي نأ نم جرخف قازبلا طلاخ ءاملا نأل هدي رهطت ال : دمحم لوق ىلع رفعج وبأ لاق

 ءاملا ريغ تاعئاملا رئاسب نيديلا لسغو « درولا ءامو لخلاك ءاملا ريغ تاعئاملا رئاسب قحتلاف اًقلطم

 فالخب رهطي ال ةياور يفو « بوثلاك رهطي ةياور يف هللا همحر فسوي يبأ نع ناتياور هيف قلطملا

 . قافتالاب رهطي هنإف بوثلا فالخب رهطي ال ندبلا نأ ةدحاو ةياور دمحم نعو بوثلا

 نإ جلشلا دوجو لاح مميتلا اذه ىلعو الف الإو « رطاقتي اًبئاذ ناك نإ زوجي جلثلاب ؤضوتلا

 . مميتلا زوجي ال اًبئاذ ناک

 ةرطاقتم هدي نم ةلبلا تناك نإ عضوملا كلذ ىلع اهحسمو هدي لبف لوب هندب ضعب باصأ اذإ

 يبأ نعو . ءاملا رطاقتي ملام ءوضولا زوجي الف ةياورلا رهاظ يف طرش ليسلاو « الف الإو زاج

 ال امهلوق ىلعف الإو اًقافتا زاج اًدعاصف ناترطق رطق اذإ جلثلا ةلأسم يفو طرشب سيل هنأ فسوي

 نعو . مزمز ءاي لاستغالاو ءوضولا هركي ال :رخأ عورف . زوجي فسوي يبأ لوق ىلعو زوجي

 تنخس نيح اهنع هللا يضر ةشئاعل ةَ هلوقل سمشملا ءاملاب ةراهطلا هركي «ةينقلا» يفو هركي دمحأ

 . «  صربلا ٹروي هنإف يلعفت ال ءاريمحاي يلعفت الا سمشلاب ءاملا

 رخآ قيرط نم هاورو « ليعامسإ نبادلاخب هلعأو « )۳۸/١( ينطقرادلا هاور : ءيش بابلا اذه يف تبشي ال (1)

 يف هاورو . يرهزلا نع حصي الو « هريغ حيلف نع هوري ملو «ثيدحلا ركنم مشعألا :لاقو )۳۸/1( ٠

 ‹«حصي ال :لاقو « (۷ )١/ ننسلا يف يقهيبلا قيرطلا اذهل راشأو ٠ كلام نع لطاب اذه :لاقو كلام بئارغ

 . )۲٠١/١( «دئاوزلا عمجم» عجار . مهتم «ريغصلا يدسلا ناورم نب دمحم» : هيفو يناربطلا دنع قيرط هلو

۳٦ 



 ذإ ءامسلا نم لزنملا ىنعم يف قبي مل هنأل ؛هب ؤضوتلا زوجي ال هريغ هب طلخ امدعب خبطلاب ريغت نإف
 ءاملاب لسغي تيملا نأل ‹ هوحنو نانشألاك ةفاظنلا يف ةغلابملا هب دصقي ام هيف خبط اذإ الإ هتريغ رانلا

 ‹ ةنسلا تدرو كلذب ردسلا د( ىلغأ يذلا

 - ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ليعامسإ نب دلاخ ثيدح نم «هننس» يف يقهيبلا هاور :تلق

 ثروي هنإف يلعفت ال ءاريمحاب يب يبنلا لاقف» سمشلا يف ذ ءام تنخس اهنآ -اهنع هللا يضر

 يريجملا وبأ دلاخ عبات : يبهذلا لاق تاقفلا ىلع ثيدحلا عضي دلاخ : يدع نبا لاق .«صربلا

 يبهذلا لاق ‹ ماشه نع هللا همحر كلام نع ركنم دانسإب اًضيأ ىورو نمتؤم وهو بهو نب بهو

 دمحم نب ميهاربإ انربخأ يعفاشلا ثيدح نم اًضيأ “يقهيبلا ىوزو كلام ىلع بوذكم اذكه
 هركي ناك -هنع هللا يضر- رمع نأرباج نع ريبزلا يبأ نع هللا دبع نب ةقدص يبأ ينربخأ

 هب طلخ امدعب) :م ءاملا يأ :ش (ريغت نإف) اا : يبهذلا لاق . سمشلا ءاملاب لاستغالا

 ال) :م هريغ عم :ش (خبطلاب) :م هب ءوضولا زوجي ریغتو هدحو هب خبط اذإ هنأل « هب دیق :ش (هریغ

 ول رظانلا نأل ءاملا ةفص لاوزل ءاملا يف يأ :ش (ءامسلا نم لزنملا ىنعم يف قبي مل هنأل هب ءوضولا زوجي

 . اًقلطم هيمسي ال هيلإ رظن

 ةخغيص ىلع خبطو هب ؤضوتلا زوجي ال هلوق نم ءانثتسالاو ءاملا يف يأ :ش (هيف خبط اذإ ال]) :م

 يمطخلاو ردسلا لثم :ش (هوحنو نانشألاك ةفاظنلا يف ةغلابملا هب دصقي ام) :م هلوق ىلإ دنسم لوهجللا

 جارخإ يضقتسي كلذب يلخمل ا ءاملا نأل ءايشألا هذه نم ءيشب ءاملا نولي اوناك مهنإف امهوحنو

 ىلع ليلدلا ماقأ مث «نآلا يتأي ال اظيلغ نوكي ال نأ طرتشي نكلو « لوسخغملا نع خسولاو نردلا

 كلذب ةنسلا درت مل :ش (ةنسلا تدرو كلذب ردسلاب يلغأ يذلا ءاملاب لسغي تيملا نأل) :م هلوقب كلذ

 . ناكم ا اذه يف ةرظن اوققح حارشلا نم ادحأ رأ ملو « روكذملا هجولا ىلع

 لخد : تلاق اهنع هللا يضر ةيراصنألا ةيطع مأ نع ةنسلا تدرو : كلذب لاق يجورسلا امأ

 وأ اًئالث اهيلسغا » لاق عيبرلا نب صاعلا يبأ ةجوز بنيز هتتبا تيفوت نيح ي هللا لوسر انيلع

 ام ىلع لدي ال ثيدحلا اذهو «ملسمو «يراخبلا هاور ثيدحلا «ردسلا ءاي كلذ نم رثكأ وأ اًتسمخ

 . اذه ىلع لد ليلد يأو « ردسلاب ىلغأ ءاملا نأ هيف له وأ فنصملا هركذ

 اذهو ردسلاب يلغأ يذلا ءاملاب ىتوملا لسغ يف هب تدرو ةنسلا نأل لاق هنإف لمكألا امأو

 ءاملا يلغي نأ ىتوملا لسغ يف ةنسلا نأل تدرو لاق هنإف ةعيرشلا جات امأو دعبأو كلذ نم بجعأ

 . هلثم اًضيأ وهف (ضرحلاو) ردسلاب

 «يملسألا دمحم نب ميهاربإ»و . هيلع رثعأ ملف ننسلا يف هنع تشتف دقف « «ةفرعملا» يف هاور يقهيبلا نأ رهاظلا (۱)

 . هيف ملکتم
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 تعقو ءام لكو هنع ءاملا مسا لاوزل طولخملا قيوسلاك ريصيف ءاملا ىلع كلذ بلغي نآ الإ

 هب ءوضولا زجي مل هيف ةساجنلا

 لاقو . (ةياردلا بحاص» كلذكو هلوح اموحي مل ةيلكلابف يزارتألاو يقانغسلا امأو

 ثيدحلا .:ش (ردسو ءامب هولسغا) :م : هيَ لاق هتلحار هتصقو يذلا مرحملا ثيدحو يجورسلا

 هللا يضر ةشئاع نعو كلذب ةي يبنلا رمأ امل ةيروهطلا ردسلا بلس ولف « ملسمو يراخبلا هاور
 هاور « ءاملا هيلع بصيو كلذب ئزجيو بنج وهو يمطخل اب هسأر لسغيو لستغي ناك ةي هنأ اهنع
 بلشنال ةطلاخللا نأ ىلع لدف بلكلا غولو يف بارتلاب ريفعتلاب الإ يبنلا رمآ دقو و واد وبا
 . ءاملا ةيروهط

 هولسغا ةي لاق امن إو « ردسلاب يلغملا ءاملاب هولسغ مهنأ ىلع لد فيك مرحملا ثيدح : تلق
 هيلع نوشري مهنأ مهتداع وه امك ردسلاو ءاملا نيب لسغلا تقو عمجي هنأ لد ام ةياغ ردسو ءاجب

 . ءام هيلع نوبکسي مث هنوکعيي وأ ردس

 يضر ةشئاع ثيدحو . ىفخي ال ام ىلع ميقتسم ريغ . خلإ -ةيروهطلا ردسلا بلس ول- :هلوقو

 ال ًضيأ ريفعتلا ثيدحو . ردسلاب ءاملا يلغي ناك هنآ تلاق ام اهنأل كلذ ىلع لدي ال اًضيأ اهنع هللا

 لاقو . برتم يأ روفعم وأ رفعم ءيشو « بارتلاب غيرمتلا ريفعتلا ىنعم نأل كلذ ىلع لدي

 . ءالغإلا ىلع لدي ام هيف سيلو بارتلاب هولسغا بارتلاب ةنماثلا اورفعو ينعي :« علاطملا بحاص

 دصقي ام هيف خبطي يذلا ىلإ ةراشإ كلذو ءانفتسالا نم ءانثتسا :ش (كلذ بلغي نأ الإ) :م

 وأ حمق قيوسلا :ش (طولخملا قيوسلاك ريصيف ءاملا ىلع) :م بلغ اذإ كلذ نإف فيظنتلا يف ةغلابملا

 رسعملا ونبو « نمسبو لسعب وأ نمسب وأ هب ىرتي اب ةرات قسيو دوزتف نحطي مث ىلغي ریعش
 (هنع ءاملا مسا لاوزل) :م هب ؤضوتلا زوجي ال ءاملاب قيوسلا طلخ اذإو ءديرد نبا هلاق داصلاب هنولوقي

 . هيلع هب طلتحخا ام ةبلغب :ش

 يف ام الو ايراج نكي ملام ءاملاب دارأ :ش (هب ءوضولا زجي مل هيف ةساجنلا تعقو ءام لكو) :م

 وحن ءاملاب دارأ : يقانغسلا لاقو . بيرق ريغ يتأي اميف يراجلا ركذي هنأل ميظعلا ريدغلا وهو همكح
 ريدغلا ردق غلبي ال يذلا دكارلا ءاملاب دارأ يزارتألا لاقو . رشع يف رشع وه يذلا ريبكلا ضوحلا

 ةينآ وأ ارغب ناك ءاوس رشع يف ًارشع غلبي مل يذلا مئادلا ءاملا نم دارأ ةعيرشلا جات لاقو . ميظعلا

 . ها . ءام لکو هلوق يجورسلا لاقو . امهريغ وأ

 اًريثك وأ ناك ًاليلق ءوضولا هب زوجي ال نأ همكحو ةساجنلا هتقال هانعم امهدحأ ناهجو هل

 هنأل رخآلا بناحلا نم ءوضولا زاج هلوق نيبو « اذه نيب ةضقانم ال اذه ىلعف اذكار وأ ناك اًيراج

 . (۲۵۹) «دواد یبا ننس» (۱)

 ا



 ًارثك وأ ةساجنلا تناك ًاليلق

 . ةساجنلا قالي مل

 يذلا وهو ‹ ةساجنلا عوقو هريغي ال ام ريثكلاب دارملا لاقي نأ ةضقانملا عفد يف يناثلا هجولاو

 ريثكلا تابثإل اذه نوكيف اًريثك يعفاشلا هلعج يذلا وهو ناتلقلا وأ « اًريثك هللا همحر كلام هلعج

 . هنم ءوضولا عني الف رخآلا فرطلا ىلإ هيف ةساجنلا لصت ال يذلا لوانتي الف هيف فلتخملا

 هب ءوضولا زجي مل ةساجنلا هيف تعقو ام لكو هلوق نيب ارهاظ عقت يه يتلا ةضقانملا :تلق

 دحأ يف ةساجن تعقو اذإو رخآلا كيرحتب هيفرط دحأ كرحتي ال يذلا ميظعلا ريدخلا هلوق نيبو

 اًعيمج نيمالكلا لوانتي ءام لكو ًألوأ هلوق نأ كلذ نايب « رخآلا بناجلا نم ءوضولا زاج هيبناج
 يفو « زاوجلا يفن لوألا همالك يفف ءدارفألا مومع هب داري ةركنلا ىلإ فيضأ اذإ لك ظفل نأل

 . نيروكذملا نيهجولاب كلذ عفد حراشلا نيبو ةافانم امهنيبو هتبثأ يناثلا

 ًاليلق «ةيادهلا» خسن ضعب يفو يرودقلا ةرابع هذه :ش (اريشك وأ ةساجنلا تناك ًاليلق) م

 هلوق يف ءاملا ىلإ اعجار ناك يف ريمضلا نوكي نأ يرودقلا ةرابع هيجوتو < اًريثك وأ ةساجنلا تناك

 هيجوتو « هيلع اًمدقم ًاليلق هلوق هربخو ناك مسا ريمضلاو « دكارلا ءاملا هب ديرأ يذلا ءام لكو

 هلوق يفامك لوعفم ىنعمب وه يذلا ليعفب لعاف ىنعمب وه يذلا ًاليعف هبش هنأ ةيناثلا ةخسنلا

 ًالیلق يرودقلا حارش ضعب لاق ٩( ةيالا : فارعألا) (نينسحملا نم بيرق هللا ةمحر نإ : ىلاعت

 يف تاروذاقلاك هيف ةساجنلا عوقوب سجني ال ءاملا نم ريثكلاف ءاملل اًمقصو ناك نإ اًريثك وأ ناك

 هنأل ريثكلاو ليلقلا يف ثينأتلا ءات نم دب الف ةساجنلل اًمصو ناك نإو « راحبلاو رابكلا ضايحلا

 تعقو يذلا بناجلاو لحملاب ءوضولا زاوج ىفن نكل ءاملل فصو وه لاق مث « لعاف ينعم ليعف

 .ةساجنلا هيف

 نم ؤضوتلا زوجي له ةساجن هيف تعقو اذإ ميظعلا ريدغلا نأ نالوق ةلأسملا هذه يف انخياشملو

 فسوي يبأ نع رشب تاياورو هللا همحر ةفينح يبأ نع نسحلا تاياور رثكأ يف « عوقولا بناج

 يف هيلإ راشأ ام ىلع فنصللا رايتخا وهو ‹ زوجيال لوصألا رهاظ يفو « زوجي هنأ هللا همحر

 نإ : «ةياردلا» بحاص لاقو . ةساجنلل ةفص ريثكلاو ليلقلا نوك هجو ركذي ملو « ريدخلا ةلأسم

 عم فالحلا ناك ةساجنلل ةفص ناك نإو « يعفاشلا عم فالخلا ناك ءاملل ةفص ليلقلا ظفل ناك

 . رثأ اهل ري ملاذإ ةساجنلا عوقوب ليلقلا ءاملا سجني ال هدنع نإف « كلام

 فاك ليلقلاو « هب ريغتي مل نإو ةليلقلا ةساجنلاب سجني ليلقلا كلام باحصأ ضعب يفو

 نآ دعب يزارتألا لاقو . رم اميف ركذف ةساجنلل ةفص ريثكلاو ليلقلا ظفل ناك نإو لسغلاو ءوضولل

 : مهضعب لاقو « هركذ امك ريكذتلاب ركذ نأب ةساجنلل ةفص امهنوك دنع ريثكلاو ليلقلا نوك هجو
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 : -هللا همحر- ىعفاشلا لاقو . انيور امل هفاصوأ دحأ ريغتب مل ام زوجي : هللا همحر كلام لاقو
 ءاكبخ لمحي مل نيتلق ءاملا غلب اذإ : مالسلا هيلع هلوقل ؛نيتلق ءاملا ناك نإ زوجي

 وه مسالاف اربخو اًمسا يضتقت ناك نأل هنم وهس كلذو ءاملل ةفص نوكي نأ لمتحي ال ًاليلق نإ
 . ءاملل ةفص ريثكلاو ليلقلا نوكي هيجوت يأب كلذك ناك اذإو « ريثكلاو ليلقلا وه ربخلاو ةساجنلا

 نم هدارم نأل كلذك سيلو وهسلا ىلإ هبسنو « ةياردلا» بحاص مهضعب لوقب دارأ هنأك :تلق
 . نيسنجلا فالتخا رابتعاب ءاملل ةفص نوكي نأ لمتحي هلوق

 هيف تعقو نإو ليلقلاب ءوضولا زوجي يآ :ش (هفاصوأ دحأ ريغتي ملام زوجي كلام لاقو) :م

 . ةحئارلاو معطلاو نوللا وهو هفاصوأ دحأ ريغتي ملام ةساجنلا

 :م ههیجوت رم دقو « ثيدحل ا « ءيش هسجنب ال روهط ءام اهب هلوق هب دار :ش (انیور ال) :م
 نم ةعبرألا هاور :ش (اًتبخ لمحي مل نيتلق ءاملا غلب اذإ ب هلوقل نيتلق ءاملا ناك اذإ زوجي يعفاسشلا لاقو)

 ءيش هسجني مل هظفلو هحیحص يف ةجام نبا هاورو « -امهنع هللا يضر- رمع نبا ثیدح
 يبأ ىلع هيف فالتخال هنظأو هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص لاقو مكاحلا هجرخأو
 ةيزخ نباو ««هدنسم)» ىف دمحأو « «هدنسم» ىف ىعفاشلا هاورو « ريثك نب ديلولا نع ةماسأ
 نبالو هل ةياور يفو « ثبخلا لمحي مل نيتلق ءاملا غلب اذإ : دواد يبآ ظفلو ‹ يقهيبلاو ينطقرادلاو

 اًضيأ يواحطلا هجرخأو حيحص ملسم طرش ىلع هدانسإ : رذنملا نبا لاقو . سجني ال هنإف ةجام
 . نيتلقلا رادقم ةلاهجب هب لمعلا هكرت يف لتعا هنكلو حيحص دنسب

 ةسمخو ةئامعست ةرج ليقو اتم نوسمخ ةبرق لك برق سمخ ليقف ةلقلا ريسفت يف اوفلتخاو
 امهو فلأ ليقو < ةئامتس ليقو « يدادغبلاب لطر ةئام سمخ ناتلقلا ليقو « اتم نيرشعو

 ءهنازوأ فلتخت ءاملا نإف اًررحم سيلو « اولاق اذكه اًقمعو اًضرعو ًالوط عبرو عارذ ةحاسملاب

 نم دارملاو « ةريبكلاو ةريخصلا ىلع مسالا اذه عقيو ةرجلا يه ةلقلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 ناتلقلا نوكتف يقارعلاب لطر ةئام ةبرق لك برق سمخ امهو رجه لالق نمانهاه نيتلقلا
 . يعفاشلا بهذم وهو باحصألا رثكأ هيلعو بهذملا يف روهشملا وه اذه ءلطر ةئامسمخ

 رجهو :تلق . ةماسأ نع ًاًضيأ رذنملا نبا هاكحو برق عبرأ امهنأ لمكألا نع مرثألا ىورو

 . حصأ لوألاو نميلاب يتلا رجهلا : لاقيو « ةنيدملا دالبب تناك ةبرق لالقلا اهيلإ بسنت يتلا

 : يكبسلا لاقو « )٤۱۸( ةجام نباو « )١١( يئاسنلا « )٥۷( يذمرتلا « )١١( « دواد يبأ ننس» : حيحص ()

 تبثي مل هنأل لب «ضراعمل ال «هب لمعلا كرت راتحاو نيتلقلا ثيدح ديعلا قيقد نبا نيدلا يقت خيشلا ححص

 . )١/ ۲١( « ىربكلا تاقبطلا» . ها . نيتلقلا رادقم نريعت هدنع
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 هيف نلستغي الو مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال مالسلا هيلع هلوقو همانم نم ظقيتسملا ثيدح انلو

 درو امل هنأ هب كسمتلا هجو باتكلا لئاوأ يف رم دق :ش ( همون نم ظقيتسملا ثيدح انلو ) :م

 هيلع هلوقو) :م اًسجن نوكي نأ ىلوأ ةساجنلا ةقيقحف ةساجنلا لامتحا لجأل سمخلا نع يهنلا

 نباو دواد وبأ ظفللا اذهب هاور :ش ( ةبانحجلا نم هيف نلستغي الو مئادلا ءالا يف مكدحأ نلوبي ال مالسلا

 ك هللا لوسر لاق :لاق -هنع هللا يضر - ةريره ىبأ نع هيبأ نع نالجع نبا ثيدح نم ةجام

 : ظفلب اعوفرم ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يف وهو «ثيدحلا

 يفو « ٩ هنم لستغي مث» : ظفل يفو ‹ ٠ هيف لستغي مث يرجي ال يذلا مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال »

 هللا يضر - ةريره يبأ نع بئاسلا يبأ ثيدح نم ملسم ىورو .(هنم اضوتي مث ١ : يذمرتلا ظفل

 ٠ بنج وهو يرجي ال يذلا مئادلا ءاملا يف مكدحأ لستغي ال » : ي هللا لوسر لاق : لاق - هنع

 وبأ وه لئاقلا ؟لعفي فيك : لاقف : هلوق .«الوانت هلوانتی » : لاقف ؟ ةريره ابأ اي لعفي فيك :لاقف

 . هوحن نابح نباو ينطقرادلا هجرخأو . ةرهز نب ماشه ىلوم بئاسلا

 «هدكارلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال» : اًعوفرم رباج نع ريبزلا يبأ ثيدح نم اًضيأ يورو

 - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع نالجع نبا ثيدح نم يقهيبلا ىورو

 . ٤" ةبانملا نم هيف لستغب نأو دكارلا ءاملا يف لابي نأ ىهن هنأ » : مالسلا هيلع يبنلا نع

 ملسم هاور اغنإو ةحلط نع ملسمل ثيدحلااذه هوزع يف ينامكرتلا نيدلا ءالع خيشلا مهوو

 يف الإ هباتك يف ةحلطل ملسم جرخي ملو رباج نع هضعب يورو - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع

 . اهنماذه سيل ثيداحأ ةسمخ

 . هيف يراخبلا هكراشو نايبإلا باتك يف هجرخأ . سأرلا رئاث دجن لهأ نم لجر ءاج : لوألا

 . ةالصلا يف هجرخأ لحرلا ةرخؤم ىلإ ةالصلا ثيدح :يناثلا

 . جحلا يف هجرخأ «مرح نحنو ريط انل يده : ثلاثلا

 . ةحلط الإ ةئ يبنلا عم قبي مل ثيدح :عبارلا

 دلقملاف « لئاضفلا يف امهجرحخأ لخنلا سوؤر ىلع موقب ةَ هللا لوسر عم تررم : سماخلا
 راسي نب ءاطع ثيدح نم اًضيأ يواحطلا هجرخأو «ديلقتلا نم ءىش لك ةفآو لهج دلقملاو لهذ

 ًاضوتي مث مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال» : لاق ل هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع

 هللا يضر- ةريره يبأ ثيداحأ هيلع تطلتخا نالجع نب دمحم : هدانسإ ىفو « ٩ )۲١۹/۱( یربکلا نتسلا» (۱)

 .هنع
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 نب ءاطع ثيدح نم اًضيأ يواحطلا هجرخأو « قيرطلا اذهب يناربطلا هجرخأو « هيف لستغي وأ هنم
 مث مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال » : لاق ةا هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع ديعس

 . هوحن اضيأ يقهيبلا هجرخأو . « برشي وآ هنم اضوتي
 ءاملا نول ريغي ال ةبانجلا نم لسخلا نأ ثيدحلا اذهب كسمتلا هجو « هنم يأ برشي وأ : هلوق

 الو ةدئاف يهنلل نكي مل لاح لكب ةساجنلا عوقوب هسجني ال اذإف هنع يهن دقو هحير الو همعط الو

 ضوحلاك يراجلا مكح يف ريصي نأ الإ مومعلا ىلع وهف مئادو مئادلا نيب ثيدحلا يف لصف
 . رهاط نيتلق نم رثكأ هيف لستغي يذلا ءاملا نألو «ريبكلا

 . هيلع ةجح نوكيف هقالطإ تحت لخديف قلطم ثيدحلاو مئاد ريبكلا ضوحلا :تلق نإف

 هيف يهنلا نوكي نأ زوجي : تلق نإف ضعبب هضعب طالتخا مدع يف يراجلا مكح يف هنإ :تلق

 ىنعملا كلذ يف هكراشي يراجل ا ءاملا نإف هيفاني مئادلاب هدييقتو هديكأت نأل زوجي ال :تلق «هيزنتلل

 مالكو . ةدئاف دييقتلل نوكي الف يراجلا يف كلذكف مئادلا ءاملا يف داب سيل هنأ امك لوبلا نإف
 . كلذ نع نوصم حراشلا

 اريثك ءاملا ناك نإف ءاهضعب يف ةهاركلاو هايملا ضعب يف ميرحتلل هيف يهنلا نأ يوونلا معزو

 ةعامج لاقف اًيراج ًاليلق ناك نإو . هبانتجا ىلوألا نكلو .ثيدحلا موهفمل هيف لوبلا مرحب مل ايراج
 «يعفاشلا بهذم نم روهشملا ىلع هسجنيو هردقي هنأل مرحي ال هنأ راتخملاو « هركي انباحصأ نم

 لاب اذإ : ليقف . اًدیعب نکی مل مرحي : لیق ولو مرحي الو هرکی :انباحصأ لاقف اًمئاد اریثک ناک نإو

 «مارح هنآ راتخملا باوصلاو هوركم هنأ انباحصأ نم ةعامج قلطأ دقف ليلقلا دكارلا ءاملا يف

 باب نم هنآ معز : تلق « ءاملا يف هبص مث ءانإ يف لاب اذإ اذكو . حبقأو هيف لوبلاك هيف طوغتلاو

 مث .لوصألا لهأ دنع فورعموه ام فالخلا نم هيفو نيفلتخم نيينعم يف دحاولا ظفللا لامعتسا
 ريسفت يرجيال يذلا : هلوقو . فقاولا تباثلا يأ « مئادلا : هلوقف ثيدحلا ظافلأ يف ملكتن

 : يرهوجلا لاق « تبث اذإ دكر نم يوارلا نم كش - دكارلا وأ : هلوق . هانعل حاضيإو مئادلل

 رمأ : هلوق نأامك يهنلا ةياكح ىهن : هلوق . دکار ناکم یف تباث لکو تبث ادوکر ءاملا دکر

 ءاذك ةنسلا وأ ءاذك نع انيهن وأ ءاذكب انرمأ يباحصلا لاق اذإاميف اوفلتخاو ءرمألا ةياكح

 . ل هللا لوسر ةنس هنأ الو ةَ هللا لوسر رمأب رابخإلا قلطملا اذه نم مهفي ال هنآ اندنع بهذملاف

 ال :لاق ديدحجملا يفو ‹ قالطإلا دنع كلذ ىلإ فرصني : مدقلا يف - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 يف لاق ول ىتح « ءاسؤرلا وأ نادلبلا ةنس دارملا نوكي نأ لامتحال « نايبلا نودب كلذ ىلإ فرصني

 . )۲١٣/۱( «ننسلا » . قيرطلا سفن نم « (۸/۱) «راثآلا يناعم حرش» (۱)
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 - هللا همحر - كلام هاور ېذلاو . لصف ريغ نم

 لستغي مث» : هلوق . ةنيدملاب اًميرع ناكو لالب نب ناميلس دارأ اغإف اذك اندلب يف ةنسلا : عضوم لک

 هنأل نلوبي ال لحم ىلع اًمطع مزجلا زوجيو «هيف لستغي وهو : يأ أدتبمل ربخ هنأل ماللا عفرب « هيف
 مكح هل ىطعيو نأ رامضإب بصنلا زوجي : ليق دقو «نونلا لجأل مزج لا روهظ مدعو « موزجم

 ءامهدحأ دارفإ نود امهنيب عمجلا وه هنع يهنملا نوكي نأ يضتقي هنأل دساف اذه : تلق «واولا

 : يبطرقلا لاقو .ال وأ هنم وأ هيف لاستغالا دارأ ءاوس يهنم هيف لوبلا لب دحأ هب لقي ملاذهلو

 نبا كلذ يف هفلاخو مث دعب نأ رامضإب بصني ال ذإ اهبصن زوجي الو ماللا عفرب لستغي حيحصلا

 : ماکحأ هنم طبنتسیو «هانركذ يذلا هزاجأو كلام

 زجي مل ةساجن هيف تعقو اذإ ميظعلا ريدخلا غلبي ال يذلا ءاملا نأ هب اوجتحا انباحصأ نأ :لوألا

 . ًاريثك وأ ناك ًاليلق هب ءوضولا

 «هيف لوبلا نيبو لسغلا نيب هيف نرق هنإف لمعتسملا ءاملا ةساجن ىلع فسوي وبأ هب لدتسا :يناثلا

 يبأ نعروكذملاف < ءاملعلا نيب فالح مكحلا يف امهئاوتسا ىلع نيئيشلا نيب نآرقلا ةلالد يفو

 . امهريغامهفلاخو « كلذ ينزملاو فسوي

 دحأ كرحتي ال يذلا رحبتسملا ءاملاب اًقافتا هصيصخت نم دبالف ماع ثيدحلااذه نأ :ثلاثلا

 ةلادلا تامومعلاب وأ « ىعفاشلا هيلإ بهذ امك نيتلقلا ثيدحبو «رخآلا فرطلا كيرحتب هيفرط

 ۰ . كلام هيلإ بهذ امك ةثالثلا هفاصوأ دحأ ريغتي مل ام ءاملا ةراهط ىلع

 هب قحلي كلذكو ءاًسايق ءاسفنلاو ضئاحلا لاستغا هب قحليف لوبلا هيف روكذملا نأ :عبارلا

 . اهبجوي نم دنع تيملا لسغ دنع لاستغالاو « ةعمجلا لاستغا

 لهأك هدنع قاحلإ الف ظفللا ىلع رصتقا نم :تلق « ال مأ نونسملا لسخلا هب قحلي :تلق نإف

 نأ معز نمو «حيحص قاحلإلاف لامعتسالا ةلعلا نأ معز نمف سايقلاب لمعي نم امأو «رهاظلا

 - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ نيب يذلا فالخلاب ربتعاف «هدنع قاحلإ الف ثدحلا عفر ةلعلا

 نلوبي ال : ثيدح انتجح يأ :ش (لصف ريغ نم) :م . هعضوم يف ملع امك ًالمعتسم ءاملا نوک يف
 . ريتي ال ام نيبو هنول ريغتي ام نيبو «مئادو مئاد نيب لصف ريغ نم مومعلا ىلع هنإف . خلإ مكدحأ

 . بارعإلا نماذه لحم ام :تلق نإف

 هنوك لاح مالسلا هيلع هلوق مومع انتجح يأ« نلوبيال : هلوق نم لاحلا ىلع بصنلا :تلق

 .انرکذ امک لصف ریغ نم

 باوج اذهو « ءيش هسجني ال روهط ءاملا :مالسلا هيلع هلوق وهو :ش ( كلام هاور يذلاو) :م

 مل ام تعقو يذلا ليلقلا ءاملا نم ةراهطلا زاوج نم هيلإ بهذ اميف ثيدحلا اذهب كلام جاجتحا نع
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 ةعاضب رئب يف درو

 وبأ هاور ام وهو ةعاضب رب يف كلام هاور يذلا يأ :ش ( ةعاضب رثب يف درو ) :م هفاصوأ دحأ ريغتي

 ديعس يبأ نع جيدخ نب عفار نب هللا دبع نب هللا ديبع ثيدح نم يئاسنلاو يذمرتلاو دواد

 بالكلا موخو ضيحلا اهيف ىقلت يهو ةعاضب رب نم ًاضوتنأ : ةي هللا لوسرل ليق : لاق يردخلا
 نبا هفعضو « نسح : يذمرتلا لاق “ءىش هسجني ال روهط ءاملا نإ *: مالسلا هيلع لاقف « نتنملاو

 موقو ‹ جيدخ نب عفار نب هللا ديبع نب هللا دبع : نولوقي موقف « هدانسإ يف فالتخالل ناطقلا

 مهنمو «عفار نب نمحرلا دبع نب هللا دبع: نولوقي موقو « عفار نب هللا دبع نب هللا ديبع نولوقي
 هل فرعي ال وهف ناک ام فيكو «لاوقأ ةسمخ هيف لصحتف : لاق «عفار نب نمحرلا دبع لوقي نم

 : لهس لاق .« هفنصم» يف غبصأ نب مساق هجرخأ دعس نب لهس ةياور نم حيحص دانسإ هلو

 لاقف بنجلاو ضئاحلاو سانلا ىجني ام اهيفو . ةعاضب رئب نم أضوتت كنإ هللا لوسر اي : اولاق

 . ةعاضب رثب يف ءيش نسحأ اذه : مساق لاق . "«ءيش هسجني ال ءاملا » : ليك هللا لوسر

 اًضيأ -هللا مهمحر - يعفاشلاو يقهيبلاو مكاحلاو ينطقرادلا هجرخأ ديعس يبأ ثيدحو

 دمحم ثيدح نم يواحطلا هاورو «نيعم نب ىيحيو لبنح نب دمحأ هححصو ةماسأ وبأ هدوجو

 نم ًاضوتي ناك ب هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبآ نع نمحرلا ديبع نب هللا دبع نع قاحسإ نبا
 . ‹ءيش هسجني ال ءاملا نإ » : لاقف  ضئاحملاو فيجلا اهيف ىقلي هنإ هللا لوسر اي : ليقف ةعاضب رئب

 رثب يهو ةعاضب رثب نم كل يقتسن اغإ هللا لوسر اي ليق : لاق هنع رخآ قيرط نم يورو
 . ٠ ءيش هسجني ال روهط ءاملا نإ » : لاقف «بالكلا موحلو ءاسنلا ضئاحمو ءاسنلا ةرذع اهيف حرطي

 : تلقف ةعاضب رئب نم ًاضوتي وهو ةَ هللا لرسر ىلإ تيت : لاق هنع رخآ قيرط نم يورو
 هسجني ال ءاملا » : هب هللا لوسر لاقف «نتنلا نم ىقلي ام اهيف ىقلي يهو اهنم أضوتتأ هللا لوسر اي

 . ٩ ءيش

 . ب يبنلل باطخ قوف نم نيتانثم نيئاتب - ًأضوتتأ - هلوق

 يكحو ةمجعملا داضلاب وهو رسكلاو مضلا يرهوجلا ركذو ‹ روهشملا وه ءابلا مضب ةعاضبو

 نم لام اهبو «مولعم اهرشبو ةنيدملاب ةدعاس ينبل راد ةعاضب رئب : يرذنملا لاقو « ةلمهملاب اًضيأ

 حتفو ءاحلا رسكب ضيحلاو ‹ اهعضومل ليقو رئبلا بحاصل مسا ةعاضب : ليق . ةنيدملا لهأ لاومأ

 ضئاحملاو . ضيحلا مد اهب حسمعتو ةآرملا اهب وشحت يتلا قرخلا يهو ءاحلا رسكب ةضيحلا عمج ءايلا

 . هجیرخت مدقت : فیعض(۱)

 .ها «حيحص هدانسإ» : ناطقلا نب نسحلا يبأ لوقو هجيرخت مدقت : بابلا يف درو ام نسحأ وأ حصا اذه (۲)
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 نيتاسبلا يف اًيراج اهؤام ناکو

 . حبقتسم لك ىلع اًضيأ عقيو ةهيركلا ةحئارلا نتنلاو . ضيحلا لثم يهو ةضيحم عمج

 .ثدحأ اذإ لجرلا ىجنأ نم ميج مث ةنكاس نون اهدعب ءايلا مضب - سانلا يجني ام - : هلوق

 ميجلا مضب هيف ءاجو ةساجنو اًسسجن ملعي ملع باب نم سجني سجن - ءيش هسجني ال - : هلوق
 :ش ( نيتاسبلا يف اًيراج ) :م ةعاضب رثب ءام يأ :ش ( اهؤام ناكو) :م .اًضيأ عراضملاو يضاملا يف

 .اندنع هيف ةساجنلا عوقوب سجني ال يراجل ا ءاملاو ‹ نیتاسب سمخ هنم یقسی

 دوجو عم ةعاضب رثب صتخا فيكف ببسلا صوصخ نود ظفللا موخعل ةربعلا :تلق نإف

 باب نم وه اغإو « ءيش يف صوصخلا باب نم سيل هنأب بيجأ «ماللاو فلألا وهو مومعلا ليلد
 نإ كلذ دعب مث اعم ادرو امهنأك دعي امهخيرات لهجو اضراعت اذإ نيثيدحلا نإف قيفوتلل لمحل ا

 ‹ حيجرتلا بلطي نكي مل نإو «نسح لمحم ىلع امهنم لك لمحي امهنيب لمعلاب قيفوتلا نكمأ
 ثيدحو « ةعاضب رثب ىلع ثيدحلا اذه لمحي نأب لمعلا نكمأ انه اهو « نارتاهتي نكي مل نإو

 . ضقانتلل اعفد كلذك انلمعف ءاهريغ ىلع ثيدحلا « مكدحأ نلوبي ال » : ةي هلوقو ظقيتسملا

 ام دري ملاذإ نوكي انإ ببسلا صوصحخ نود ظفللا مومع ىلإ رظنلا نأ مالكلا قيقحت :تلق

 ‹ بلكلا غولو نم ءانإلا لسغب رمألاو ظقيتسملا ثيدح وهو انه درو دقو «ةوقلا نم هصصخي

 ءاهيف ناويحلا عوقوب ءاملا سيجنت يف ثيداحألا نم درو امو « مئادلا ءاملا يف لوبلا نع يهنلاو

 . لمحلا باب نم اذه ناکف ضاقتنا عفدل اهب هص وصخ نوکیف

 نأ زاجف نيثيدحلاب صحخ صنلا اذه نأ مامإلا ذاتسألا خيشلا نم تعمس : ةعيرشلا جات لاقو

 اذإ امأ « سنجلل ماللاو فلألا تناك اذإ «ظفللا مومعب نوكت اغإ ةربعلا ن وأ «ببسلاب صخي

 . الف دهعلل تناك

 هباوجو ةعاضب رثب نع مالسلا هيلع يبنلا مهلاؤس نوكي نأ ليحتسملاو : يواحطلا لاقو

 ملعأ هللاو هنكلو «رثبلا يف ةساجنلا تناكو «سجني ال ءاملا نإ : هلوقب كلذ يف مهايإ مالسلا هيلع

 ةساجنلا جارخإب رهطت رئبلاو كلذ نع ةي يبنلا اولأسف رئبلا نم ةساجنلا تجرخأ نأ دعب ناك

 لسغت مل رئبلا ناطيح نأل لكشم عضوم كلذو «كلذ دعب اهيلع ًارطي يذلا اهؤام سجني الف اهنم

 ًارطي يذلا ءاملا كلذب ديري « سجني ال ءاملا نإ » : مالسلا هيلع يبنلا مهل لاقف « جرختسي مل اهنيطو

 نمؤملا» :مالسلا هيلع لاق دقو ‹ ةساجنلا هتطلاخ اذإ سجني ال ءاملا نأل ءاهنم ةساجنلا جارخإ دعب

 يلإ هدي دمف « بنج انأو مالسلا هيلع يبنلا تيقل :لاق « ةريره يبأ ثيدح يف « سجني ال
 ثيدحلااذهو « سجني ال نمؤملا نإ هللا ناحبس » :لاقف ‹ بنج ینإ : تلقو « هنع يدي تضبقف

 نو سج ا ةدبفأ اع نيبلو ٠ نال رفا ن نشا رر نر ا ا
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 . كلذ ريغ ىنعب سجني ال هب دارأ اغإو ةساجنلا هتباصأ

 هللا لوسر لاقف «ساجنأ موق نحن هللا لوسر اي :اولاقف « دجسملا يف ةبق مهل برضفةَ هللا

 دار

 فيقس نم طهر ءاج : لاق نسحلا نع سنوي نع يروثلا نع هفنصم يف قازرلا دبع ىورو

 يش اهسجني ال ضرألا نإ » : لاق ‹ نوکرشم ءالؤه نإ هللا لوسر اي : ليقف « ةالصلا تميقأف

 يذلا ناكملاب رمأ دقو كلذ نوكي فيكو « ةساجنلا اهتباصأ نإو سجنت ال ضرألا نأ هانعم سيلو

 . حيحص ثيدحلاو ءام نم بونذ هيلع بصي نأ دجسملا نم يبارعألا هيف لاب

 نأ مالسلا هيلع هلوق ىنعم ناكف ضحي نأ ناكمب رمأ مالسلا هيلع يبنلا نأ سواط ىورو
 مالسلا هيلع هلوق كلذكف ءاهيف ةساجنلا نوك مدع لاح يف ةسجن ىقبت ال اهنأ سجنت ال ضرألا

 مدع لاح ىلع وه امن إاهيف ةساجنلا نوك لاح ىلع وه سيل سجني ال ءاملا نإ ةعاضب رئب يف
 .ءيش هسجني ال ءاملا ةعاضب رئب يف مالسلا هيلع هلوق هجو اذهف ءاهيف ةساجنلا

 هذه رثب نم أضوتي ناك هنأ مالسلا هيلع يبنلاب نظي ال : عطقألاب فورعملا رصن وبأ لاقو
 ةيلهاحج لا يف ناك كلذ نأ لدف <« ءاملا يف طاختمالا نع هيهنو ةبيطلا ةحئارلا راثيإو هتهازن عم هتافص

 مهضعب مهوت دق : يباطخلا لاقو « حزنلا ةرثك عم كلذل رثأ ال هنأ نيبف اهرم يف نوملسملا كشف
 سانلا ةداع لزت ملف « ملسم نع ًالضف ينثو الو يمذب نظي ال اذهو ادمعتو ةداع مهل ناك اذه نأ
 نامزلا كلذ لهأب نظي فيكف ةساجنلا نع هنوصو ءاملا هيزنت نم مهرفاكو مهملسم اًنيدحو اًيدق
 نأ سمأ هيلإ ةجاحلاو ءزعأ مهدالبب ءاملاو نيملسملا ةعامج لضفأو ءنيدلا لهأ تاقبط ىلعأ وهو

 . هل مهناهتماو ءاملاب مهعينص اذه نوک ي

 ءاملا نويع ذختا نم فيكف «هعراشمو ءاملا دراوم يف طوخغتلا نع هيَ هللا لوسر ىهن دقو

 دودح يف اهعضوم رثبلا اذه نأ لجأ نم كلذ ناك امنإو «ءراذقألل احرطمو ساجن ألل ًادصر هعباتمو

 ءاملا ناكو « اهيف اهيقلتف اهلمحتو ةينفألاو قرطلا نم راذقألا هذه ملت لويسلا تناكو ‹ ضرألا نم

 هذه هتفص يذلا ريثكلا ءاملا نأ مالسلا هيلع هباوج نم ناكف ‹كلذ نم ريغتي ال هترازغو ‹هترثکل

 . هنع عقيامنإ باوجلاو كلذ نع عقو امنإ لاؤسلا نأل « ةساجنلا اهيف رثؤت ال رادقملاو ةرثكلا يف

 . ٤٤١( /۲) ننسلا يف يقهيبلاو < (۱۹۲۰) ‹ )٤۱٤/۱( قازرلا دبع هاور (۱)
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 . نيتاسبلا يف ايراج ةعاضب رثب ءام نوك ىلع ليلدلا ام :تلق نإف

 نع يخلبلا عاجش نب دمحم هللا دبع يبأ نع نارمع يبأ نب دمحأ نع يواحطلا ىور :تلق

 . " نيتاسبلا ىلإ ءاملل اًقيرط تناك ةعاضب رب نأ يدقاولا

 نبا نع يزوجلا نبا لقنو «اًميظع اعينشت يدقاولا ىلع نوعنشي ثيدحلا لهأ ناك :تلق نإف

 . اهب اًمهتم ثيدحلا لهأ ىلإ اهبسني ةنسلا يف ثيدحلا عضي ناك هنأ يدع

 اخلاص اتید ناکو هنع اذه حصي فیکف ‹«ةهبشملا ىلع درلا باتك هفيناصتةلمج نم :تلق

 .ادباع

 يدقاولا ناك نإف « فيناصتلا بحاصو « هتقو يف يأرلا لهأ هيقف ناك : «بيذهتلا» يفو

 بتك :لاق هنأ يعفاشلا نع مث «ثيدحلا كورتم : هيف يراخبلا لاقو « هنع هاور امل اًح ورجم

 . هلسری امیف فیکف هدنسی امیف هتیاورب جتحی ال يدقاولا : لاقو ‹ ىقهيبلا هلقن ‹«بذك يدقاولا

 .دمحأ هبذكو ىيحي هفعض دقو

 اذه عنشي هنأ هنم بجعلاو ‹عضوملااذه يف يواحطلا ىلع يقهيبلا نم لماحت اذه :تلق

 «هریغ نم اهرابآ لاحو اهلاحب یردآ وهو ةنيدملا لهأ نم هنأل ةدهاشم نع ربخي هنأ لاحلاو عينشتلا

 هبتكب نابكرلا تراسو هركذ اهبرغو اهقرش ضرألا قبط دقو «لوقيام لوقيف لاسرإو دانسإ هيفو

 يناغاصلا تعمس : هيقفلا رباج نب ميهاربإ لاقو «هتمجرت يف بيطخل ا هركذ امك ملعلا نونف يف

 وبأ رابكلا ةمئأ ةعبرألا هنع ثدحو « هنع تثدح ام ةقث ةقث يدنع هنأ الول هللاو :لاقف يدقاولا ركذو

 وه نوکي نأ نکو «رخآ لجرو ةمثح وبأو « مالس نب مساقلا ديبع وبأو « ةبيش يبأ نب ركب

 ال يواحطلا دنع ناتقث يخلبلاو وه الولو « نومأم ةقث يدقاولا : ريبزلا نب بعصم لاقو

 . فرعام ىلع همزلي ال امهايإ | هفيعضتو هريغ ضيرعتو ‹«لالدتسالا ضرعم يف امهنع یور

 خياشم دحأو دادغب يضاق يندملا هللا دبع وبأ يملسألا ورمع نبدمحم : يدقاولا مساو

 ۰ هللا همحر -ىعفاشلا

 ءاقرزلا نيع امأو < اَ هللا لوسر دهع ىلع راج ءام اهل نكي مل ةنيدملا نإ ليق دق :تلق نإف

 ةيقاب يهو راج ريغ عبن اهؤام ناك ةعاضب رئبو « كلذ دعب تثدحف هنع هللا يضر ةزمح نويعو

 . ةدعاس ينب رادب ةنيدملا يقرش مويلا ىلإ

 .ھا . رهاظ ريغ اهنایرج ىلع هلولدمو ‹ لسرمو « فیعض دنس اذهو : يعليزلا لاق )١(
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 ءدواد وبأ هفعض - هللا همحر - يعفاشلا هاور امو

 مل ةنيدملا نأ لئاقلا اذه دارم نوكي نأ لمتحي هنأ ىلع «يواحطلا هاور اب دري اذه : تلق

 ضرألا تحت ايراج اهؤام ناك ةعاضب رثبو « رهنلا لثم ضرألا هجو ىلع راج ءام اهب نكي
 . ضرألا تحت يرجت يتلا تاونقلاك

 هنإف «ةياردلا» بحاص نع هلقن . خلإ بابلا لوأ يف فنصللا لدتسا ليق نإف : لمكألا لاقو
 . زيزعلا دبع نب نيدلا ءالع مامإلا وهو « هللا همحر يخيش لوق اذك هرخآ يف لاق مث كلذ لاق

 ميقتسي ال ةعاضب رغب يف درو هنأ نيب ال « سجني ال ءال نإ» مالسلا هيلع لاق هنأ لاؤسلا ريرقت
 ءامسلا نم ةنئاكلا هايملا ةراهط «ةيادهلا» بحاص تبثأ ثيح بابلا لوأ يف همومعب لمعلا
 حص سنجلل ءال هلوق يف ماللا تناك نإف « ثيدحلا اذهب راحبلا ءامو رابآلاو نويعلاو ةيدوألاو
 ماللا نأ باوجلا ريرقتو لالدتسالا لطبيو لمحلا حص دهعلل ناك نإو لمحلا لطبو لالدتسالا
 امهادحإ نيتيضق ىلع لمتشي ثيدحلا نأل ٠ لطابب سيل لمحلاو حيحص لالدتسالاف سنجلل
 ريغ نم دوصقملا ديفت اهنأل حيحص لوألاب لالدتسالاو « ءيش هسجني ال ةيناثلاو روهط ءاملا
 . ةيناثلاب لمحلاو ةيناثلا ىلإ ءاضتقا

 فيكف سنجل ا هب دارملا ناكف ماللا هيلع لخد ام ىلإ عجري هسجني ال هلوق يف ريمضلا :ليق نإف
 . نيينعملا ىلع هلمح حصي

 ىمسيو زاج رخآلا هريمضب ديرأ مث امهدحأ هب ديرأو نيينعم لمتحا اذإ ظفللا نأب بيجأ
 : رعاشلا لوق يف امك امادختسا كلذ

 اباضغ اوناك نإو هانيعو موق ضرأب ءامسلا لزن اذإ
 الو مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال» ا هلوق هريظنو . تابنلا هريمضبو رطملا ءامسلاب ديرأ

 ريثكلاو ليلقلا ءاملا يف لوبلا مرح ىتح مومعلا ىلع ىلوألا ةيضقلا نإف . «ةبانحلا نم هيف نلستغي
 ريثكلا مئادلا ءاملا يف لاستغالا مرحي ال ىتح هصيصخت بج وف ليلقلاب ةيناثلا تصتحخاو اعيمج
 يف هب كسمتلا عني ال يراجلا ءاملا ىلع انه ثيدحلا لمح نأ تبثيف « هوحنو ميظعلا ريدخلا لثم
 . نيتلقلا ثيدح هب دارأ :ش (دواد وبأ هفعض يعفاشلا هاور امو) :م . همومعل بابلا لوأ

 باتك بحاص يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ وه اذه دواد وبأ : يزارتألا لاق
 ‹كلذ يف لمكألا هعبتو « بهاذملا لك دنع ةياورلا لوبقم ثيدحلا ةمئأ نم ةقث مامإ «ننسلا ملاعم»
 « هننس »يف نيتلقلا ثيدح ىور هركذ يذلا يناتسجسلا دواد ابأ نأل حيحص ريغ مالك اذه تلق

 دواد يبأ مسا نيعي مل «ةيادهلا» بحاص لاق كلذ يف هتداع ىلع هدنع حيحص وهف هنع تكسو

 . ثيدحلا ةمئأ نم دواد يبأب ىنكي نكم هريغ وأ يسلايطلا دواد ابأ نوكي نأ لمتحيف
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 اذه فعض هنأ لمتحيو يزارتألا هلاق يذلا وهو دواد وبأ نوكي نأ لمتحيو : تلق نإف

 نم دحأل حصي داكي ال لاق دواد ابأ نأ مهضعب لقن هنإف رخآ عضوم يف هننس ريغ يف ثيدحلا

 ةرورض نيتلقلا ثيدح فيعضت اذه نم مزليو « ءاملا ريدقت يف ةا هللا لوسر نع ثيدح نيقيرفلا

 ال لاق دواد ابآ نأ ىلإ ىدأل الإو ديفي ليلد نع اًئشان ناك اذإ لامتحالا تلق « ءاملا ىف ثيدح هنأ

 1 . ها حصي

 ىلع درلا نم انركذامو « هريغ نوكي نأ لمتحيو ننسلا بحاص ىناتسجسلا دواد وبأ وه

 . هلاح

 ةيزخ نباو هللا همحر ىعفاشلاو ةعبرألا هاور ناك نإو ههج وف نيتلقلا ثيدح فيعضت امأو

 هيلع فوطعم ىلع رثاد هنأ « رذنملا نباو مكاحلا هححصو يقهيبلاو ينطقرادلاو مكاحلاو نابح نباو

 نأ كبسحو :«يذمرتلا حرش» يف يبرعلا نب ركب وبأ لاق . فوقوم وأ اهيف برطضمو ةياورلا يف
 . ضفاورلا ةالغ نم ضابأ نب هللا دبع ىلإ بوسنم يضابأ وهو ريثك نب ديلولا نع هاور يعفاشلا

 هجرخآ ةملس نب دامح نع نوراه نب ديزي هاور«اًنالث وأ نیتلق» ليق هتیاور يف فلتحخاو

 نب رباج نع ردكنملا نب دمحم نع هللا ديبع نب مساقلا نع «ةلق نيعبرأ» : يورو « ينطقرادلا

 وبأ ظفاحلا هجرخأ "«ثبخلا لمحي مل ةلق نيعبرأ ءاملا غلب اذإ» الب هللا لوسر لاق : لاق هللا دبع

 نب يلع نسحلا وبآو يليقعلا ورمع نب دمحم صفح وبأو يناجرجلا يدع نب هللا ديبع نب دمحأ

 هفقوو فالخلا ركذ «-هنع هللا ىضر- ةريره وبأ هاور . «اًبرغ نيعبرأ» يورو « ينطقرادلا ورمع

 دادقملاو اًضيأ يبرعلا نب ركب وبأ لاقو « -امهنع هللا يضر- رمع نب هللا دبعو ةريره يبأ ىلع

 مل هقرط ةرثك ىلعو اهل ىضم ام نقذلا هفس ربخب ثيدحلا اذه ةياور نم صلخي نأ ينطقرادلاو

 سيل : ةعرز وبأ لاق « راسي نب قاحسإ نب دمحم نع هقرط رثكأو « ةحصلا طرش ىلع هجرخي

 . هريغو كلام هبذكو هل ىضقي نأ نكي

 دانسإلاب جيرج نبا نع يجنزلا نب دلاخ نب ملسم ينربخأ : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو

 ثيداحألا يف لاقو «ابخ لمحب مل نيتلق ءاملا ناك اذإ» لاق ةا هللا لوسر نأ هرکذ يف رضحي الو

 يف نيدلا يقت خيشلا لاق . ادبأ هرضحي الو هرضح ام ثيدحلا باحصأ لاق « رجه لالقب

 الف عطقنلاك وهف لاجرلا لوهجم هرضحي مل يذلا دانسإلا نأ امهدحأ نارمأ هيف اذه : «مامإلا»

 ةعيرشلا هيزنت» ٴ ٤۷١۳( /۳) «يليقعلا ءافعض»و ۰ )۲۰٣۸/٨( يدع نباو ۰ )۲٣/۱( «ينطقرادلا نتس» (۱)

 . )1۸١۲( «یبهذلا نازيم »و ¢ (۷) « يناكوشلا دئاوف»و (14/۲) ٤

 8 دنسم ثيدح اهرادقمو «ةلقلا» نيعت يف حصي ال (1)
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 . ةجحلا هب موقت

 دجو يذلاو « ةي لوسرلا ظفل نم هنأ هل مهوتي رجه لالقب ثيدحلا يف لاق :هلوق يناثلاو
 ملسم هخيش نأ وهو ةثلاث ةلع هيفو : تلق . ب لوسرلا ريغ لوق نم وه امنإ جيرج نبا ةياور يف
 اذه يف اميس الو ةيفنحلا ةمئأ عم هيف عزانت يذلا يقهيبلا مهنم ةعامج هفعض فيعض دلاخ نبا

 هنأ جيرج نبا ةياور يف دجو يذلاو «لضفأ ةعامجلاب حيوارتلا نأ معز نم باب يف نإف ٠ بابلا

 . ةجح هلوقب موقت الف يباحصب سيل اذه ىيحيو يقهيبلا هنيبو ليقع نب ىبحي لوق
 ذحأت ةلق لك نأ نظأف لالق لاق ليقع نب ىيحي نع دمحم نع يقهيبلا دنسأ :تلق نإف

 : اهدحأ ءايشأ ةعبرأ اذه يف تلق « ًالطر رشع ةتس قرفلاو ةياور يف يلع نب دمحأ داز « نيتقرف
 : . . لسرم هنآ

 نع فشكلا ىلإ جاتحي ظفاحلا دمحأ وبأ هلاق ام ىلع ىيحي اذه هيف روكذملا دحأ نأ : يناثلاو
 .هلاح

 . مزج ريغ نم نظ هنأ :ثلاثلا

 ال اذهو ءًالطر نيتسو ةعبرأ نيتلقلا عومجم نوكي ًالطر رشع ةتس قرفلا ناك اذإ هنأ :عبارلا

 . ادج بابلا اذه يف ءاملعلا رثكأ دقو همامإ الو يقهيبلا هب لوقي

 امأ « تملاو دانسإلا ةهج نمف ظفللا امأ « ىنعمو اًظفل برطضم نيتلقلا ثيدح نأ هلصاحو

 نباو ربلا دبع نب رمع وبأ ظفاحلا هفعضو مدقت امف نتملا امأو  ةفلتخم تاياورب يور هنألف دانسإلا

 يلع ةلقلاو « ةلقلاو ةرجلا ىلع قلطي كرتشم مسا ةلقلا نإ ليقف ىنعملا ةهج نم امأو « يبرعلا

 هيلع لد يذلا يناعملا دحأ الإ هب داري ال كرتشملا مسالاو « لجرلا ةماق ىلعو « لبجلا سأر
 . ريدقتلا نم ريغ ال هودارأ ام ةلقلا نم دارملا نأ ىلع لد حجرت ليلد يأف ٠ حجرملا

 . بيرق نم هنعانبجأ دقف « رجه لالقب ثيدحلا يف يور ام ليلدلا :اولاق نإف

 ‹ رثألا يف تباث ريغ رظنلا ةهج نم فيعض بهذم : نيتلقلا يف «ديهمتلا» يف رمع وبأ لاقو
 ام ها لرب الو للا لا لأ م عاج ةف لع دف نا دج ن
 وأ همعط وأ هنول ريخت اذإ نولوقي مهنإ مث هوعنم امل اًمزال اًمتح ناك ولو عامجإ الو تباث رثأ يف

 كرت دقو « ءاملا قلطم يف ءاج اغنإو « كلذ مهثيدح يف سيلو ناتلقلا سجنت ةساجنلاب هحير

 يف رمع وبأ لاقو .امهريغو يناويدلاو ىلازغلاك هفعضل هيف هبهذم يعفاشلا باحصأ نم ةعامج
 نأل هب لقي مل امنإ يواحطلا لاقو . هيف ملكتو يضاقلا ليعامسإ هاور لولعم ثيدح «راكذتسالا»

 . تبثي مل نيتلقلا رادقم
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 اهل ري مل اذإ هنم ءوضولا زاج ةساجن هيف تعقو اذإ يراجلا ءاملاو ةساحنلا لامتحا نع فعضي وهو

 ‹ ءاملا نايرج عم رقتست ال اهنأل ؛رثآ

 ت ا ا < ر
 يعفاشلا نإف « نيتلقلا ثيدح ىنعم ليوأت اذه :ش (ةساجنلا لامتحا نع فعضي وهو) :م

 فعضي هانعم لوقن نحنو « اهعفديو ةساجنلا لبقي ال ثبخلا لمحيال هلوق ىنعم لوقي هللا همحر

 نع فعضي هانعم :تلق . اًحيحص هب كسمتلا نكي مل كلذك ناك اذإف « ةساجنلا لامتحا نع

 ال ةلالدلا هذهو ‹ برضلا لمتحت ال نالفو «سانلا ىذأ لمتحي ال نالف لاقي امك ةساجنلا ةمواقم

 الف يبرع لامعتسا اذهو ‹ فقسلا لقث لمتحت ال ةناوطسألا هذهو ‹ لمحلا نم رادقملااذه لمتحت

 . ًالمجم راصف هيلإ بهذ ام نيعتي

 وهو هطلغب ةحرصم ىرخألا ةياورلا نأ اهدحأ هجوأ نم شحاف أطخ اذه :يوونلا لاقو

 لمحي ال نالف انلوقك ماسجألا يف نوكي انإ لمحلا نع فعضلا نأ يناشلا « سجني ال هنإف هلوق

 مالكلا قايس نأ ثكلاثلا . هلبقي ال هانعمف يناعملا يف امأو « اهلقل اهلمح نع زجعي يأ ةبشخلا

 ىلوأ اهنود ام نإف ىنعم نيتلقلاب دييقتلل نكي مل هلمح نع فعضي هنأ دارملا ناك ول هنأل هرسفي

 مهليوأتو رم ام ىلع حيحص فنصملا اهركذ يتلا ةياورلا يف روكذملا ليوأتلا نأب بيجأو « كلذب

 . ةياورلا هذه يف

 . نيتلقلا ريسفت يف ديدشلا فالتخالل رذعتم لمعلا نأ اهنع باوحلاف ىرخألا ةياورلا امأو

 هيلع هنآ كش الو ءنيتلقلا رادقم ددحي مل ةي هنأل نيتلقلا ثيدح يف مهل ةجح ال مزح نبا لاقو

 دحب انل اهدحي نأ لمجأ امل ءاهلبقي ال ام نيبو ةساجنلا لبقي ام نيب ادح امهلعجي نأ دارأ ول مالسلا

 ال لوق لكو هريسفت ريغب امهرسف هريغ دح نم ىلوأ نيتلقلا يف هدح سيلف يعفاشلا امأو . رهاظ

 نأ فالخ الو « اتربك مأ اترخص نيتلق مسا ةغللا يف هيلع عقو ام ناتلقلاو . لطاب وهف هيلع ناهرب

 ثيدح يف رجه لالق ركذ دق مالسلا هيلع هنأ ليق هنإف اًرابك [ال] اراغص ًالالق رجهل نأ كش

 . ءارسأإلا

 لالق نم اهب دارأ اعف ةلق ركذ ىتم مالسلا هيلع نوكي نأ بجو كلذ سيلو معن : تلق

 رسفيو ناترج امه لاق يذلا دهاجم ريسفت نم ىلوأب نيتلقلا جيرج نبا ريسفت سيلو « رجه

 . كلذك

 ء رثآ اهل ملعي مل يأ :ش (رثأ اهل ري مل اذإ هنم ءوضولا زاج ةساجن هيف تعقو اذإ يراج ا ءاملاو) :م

 هل زاج ةيئرم نكت ملاذإو « عوقولا بناج نمأضوتيال ةيئرم تناك ول اهنأ ىلإ ةراشإ هيفو
 نأل يأ :ش (اهنأل) :م هريغ نم وأ هيف ةساجنلا عوقو عضوم نم ءاش عضوم يأ نم ءوضولا

 لوحتت لب ءاملا نايرج عم اهعوقو عضوم يف رقتست ال يأ :ش (ءاملا نايرج عم رقتست ال) :م ةساجنلا
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 . ةئبتب بهذي ام : ليقو هلامعتسا رركتي ال ام :يراحلاو ‹ نوللا وأ ةحئارلا وأ معطلا وه رثألاو
 ريدغلاو :لاق

 يتلا يأ ةملكب هركذ :ش (نوللا وأ ةحئارلا وأ معطلا وه) :م ةساجنلا رثآ يأ :ش (رثألاو) :م هنع
 ررکتي ال ام) :م يراجلا ءاملا دح يأ :ش (ېراجلاو ) :م اهدوجو دنع يفكي اهنم ادحاو نأ ىلع عونتلل

 هيف نوكي ال اًيناث هذخأ اذإف رهنلا ىلإ اهنم ءاملا لاسو هدي لسغ اذإ لجرلا نأ كلذو :ش (هلامعتسا
 ءاملا يف هدي ناسنإ عضي نإ ليقو « قرو وأ :ش (ةنبتب بهذي ام ليقو) :م. لوألا ءاملا نم ءيش
 . هنايرج عطقت مل ضرع

 هدعي ام ليقو . هيفكب فارتغالاب ضرألا هجو رسحني ال ناك نإ هللا همحر فسوي يبأ نعو
 . امهريغو «ةفحتلا»و« عئادبلا» يف هرکذ < حصألا وهو اًيراج سانلا

 نم ناسنإ هب أضوتف يراجل ا ءاملا يف ناسنإ لاب ول « ينانيغرملا»و “عئادبلا»و٤ ةريخذلا »يفو
 زاج هنم لفسا

 دجو نإ هنم لفسأ ناسنإ اضوتو تارفلا يف ةرأف ةفيج «يواحطلا حرش»و «عئادبلا »يفو
 اهلك ىلع يرجي ءاملا ناک نإ ةفيجلاك ةيئرملا يفو . الف الإو ءاملا سجني اهحير وأ اهنول وأ اهمعط

 ليصفتلا اذه ىلعو زاوحلا فصنلا يف سايقلاو « اهنم لفسأ هب ءوضولا زوجي ال اهفصن وأ
 يرجي ءاملا ناك ولو « همعط وأ هحير وأ هنول ريغت ربتعي بازيلا ىلع ةساجنلا نكت مل نإو «بازيما
 . روهط وهف اهيقالي ال اهرثكأو ةفيجلا فوج يف

 هتحت نم يرجي ءاملاو ةيقاسلا ضرع دس ةتيم بلك انباحصأ لوقب هبشأ اذه :رصن وبأ لاقو

 ءاملا ناك نإ ةفينح يبأ نعو « امهل اًقالخ فسوي يبأ دنع ريختي مل نإ هب ءوضولاب سأب الف هقوفو
 دوروب هريغت لزي مل ام هتراهطب مكحي ال ريغت اذإ  ةريخذلا» يفو « زاج عارذ رادقم بلكلا قوف

 . هریغت لیزی یتح هيلع رهاط ءام

 رمأي يدنسلا نسحلا يبأ دنعف عنصي ام هيلإ جاتحي ام هاورأو عساو بازيم هعم رفاسم :عرف
 هيف عمتجي ءانإ هنم رخآلا فرطلا دنعو « بازيلا نم أضوتيو بازيملا فرط نم ءاملا بصب هقيفر
 ركنأ نم مهنمو « هنايرج دنع ًالمعتسم نوكي ال يراجلاو اروهط نوكي هنم عمتجلملا ءاملا نإف ءاملا
 مل نإ ةساجن هيف قيرط ىلع ىرج جلثلا ءام « ىربكلا» يفو «لوألا حيحصلاو « هل ةداملا مدعل اذه
 . راج هنأل هنم ًأضوتي هيف اهرثأ ري

 ءام هکرت يذلا وهو « هکرت اذ هرداغ نم لوعفم ینعمب لیعف نزو ىلع :ش (ریدغلاو) :م

 ريدغلا يزارتألا لاقو . هيلإ ةجاحلا ةدش دنع هعاطقنال هلهأب ردغي هنأل لعاف ىنعمب ليقو «ليسلا
 . هردغأ نم لعفم ىنعمب وأ هرداغ نم لعاف ىنعمب ليعف وهو « ليسلا اهرداغي ءاملا نم ةعطقلا
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 زاج هيبناج دحأ يف ةساجن تعقو اذإ رخآلا فرطلا كيرحتب هيفرط دحأ كرحتي ال يذلا ميظعلا

 قوف ةيارسلا يف كيرحتلا رثأ ذإ ءهيلإ لصت ال ةساجنلا نأ رهاظلا نأل ءرخآآلا بناجلا نم ءوضولا

 يبأ لوق وهو« لاستغالاب كيرحتلا ربتعي هنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع مث .ةساجنلا رثأ

 هجوو . ؤضوتلاب - هللا همحر - دمحم نعو « ديلاب كيرحتلا : هنعو - هللا همحر - فسوي

 ‹ ؤضوتلا ىلإ اهنم دشأ ضايحلا يف لاستغالا ىلإ ةجاحلا نأ : لوألا

 نم وهالو ‹ لعافم ینعمب لوق یتح رداغ نم ال ردغ نم ًالیعف اریدغ نأل « رظن هیف : تلق
 .دعتم هنم يناثلا نأ عم لعفم ىنعمب لوقي ىتح ردغأ

 (رخآلا فرطلا كيرحتب هيفرط دحأ كرحتي ال يذلا) :م هلوق اذكو ريدغلا ةفص :ش (ميظعلا) :م
 ريغتي نأ الإ :ش (رخآلا بناجلا نم ءوضولا زاج هيبناج دحأ يف ةساجن تعقو اذإ) :م جوملاب ال :ش

 . « يجلاولولا یواتف» يف اذك زوجي ال ذئنيحف هحير وأ هنول وآ همعط
 ؟ اذه بارعإ فيك :تلق نإف

 .ها ةساحجن هيف تعقو اذإ هلوق وهو ةلمحلا هربخو ًأدتبم ريدغلا : تلق

 تناك ءاوس اربخ عقت ةلمجلا نأ ملعدقو ءأدتبملا ىلإ عجري هبناج يف ينعأ ريمضلا اهيفو

 بناجملا ىلإ يأ :ش (هيلإ لصت ال ةساجنلا نأ رهاظلا نأل) :م ةيفرظ وأ ةيطرش وأ ةيلعف وأ ةيمسا
 (ةيارسلاب) :م ريدغلا نم فرطلا كيرحت رثأ نأل هانعم ليلعتلل ذإ ةملك :ش (كيرحتلا رثأ ذإ) :م رخآلا
 نيفرطلا دحأ يف ةعقاولا ةساجنلاو عرسأ كلذ نأل :ش (ةساجنلا رثأ قوف) :م رخآلا فرطلا ىلإ :ش

 . رخألا ىلإ لصت ال

 هنم فرط يف لستغا اذإ ىنعي :ش (لاستغالاب كيرحتلا ربتعي هنأ هللا همحر ةفينح يبأ نع مث) :م

 ملعاو . ةساجنلا عوقو دنع لاستغالا الو هنم ءوضولا زوجي ال كرحت نإف رخآلا فرطلا كرحتي ال

 وبأ هاور هللا همحر ةفينح يبأ نع هركذام وه : لوألا الوق رشع ينثا ىلع اذه يف اوفلتخا مهنأ

 : هلوقب راشأ هيلإو هللا همحر فسوي

 الاستغا هنم بناج يف ناسنإ لستغي نأ اذه ةروص :ش (هللا همحر فسوي يبأ لوق وهو) :م

 « -هللا همحر- فسوي يبأ نع يأ :ش (هنعو) :م هلوق وه يناثلاو رخ آلا بناجلا كرحتي ملف اًطسو

 - فسوي وبأ هلقن اًضيأ وهو ريغ ال :ش (ديلاب كيرحتلا) :م ربتعي هنأ هللا همحر ةفينح يبأ نعو

 . هللا همحر- ةفينح يبأ نع-هللا همحر

 كيرحتتلا ربتعي هنأ دمحم نع يور يأ :ش ( ؤضوتقلاب دمحم نعو) :م هلوق وه :ثلاثلاو

 ىلإ ةجاحلا نأ) :م لاستغالاب كيرحتلا وهو لوألا لوقلا يأ :ش (لوألا هجوو) :م هنم ؤضوتلاب
 اذه نألو ةداع تويبلا يف نوكي ءوضولا نأل :ش ( ؤضوتلا ىلإ اهنم دشأ ضايحلا يف لاستغالا
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 ىوتفلا هيلعو سانلا ىلع رمألل ةعسوت سابركلا عارذب رشع يف ارشع ةحاسملاب هوردق مهضعبو

 رابتعالا ناكف فخأ هنأل ديلاب كيرحتلاوهو هللا همحر ةفينح ىبأ نع ةثلاثلا ةياورلا هجوو طوحأ

 ` نالا لع اشت یلوأ هت

 ناميلس وبأ وهو ءاملعلا ضعب يأ :ش (ةحاسملاب هوردق مهضعبو) :م هلوق وه :عبارلاو

 رثكأ لوق وهو ثيللا وبأ لاق هبو « كرابملا نب هللا دبع بهذ هيلإو « خلب خياشم ذخأ هبو يناجرجلا
 بصنلا اهلحم -رشع يف - هلوقو- ةحاسملاب- هلوق نم لاح ارشع :ش (رشع يف ارشع) :م انباحصأ
 هنم ءوضولا زوجي يتح ةساجنلا هيف عقت يذلا ءاملااوردق ءاملعلا ضعب ريدقتلاو اًضيأ لاحلا ىلع
 ءداحآلا ىهتنم رشعلاو تارشعلا ىهتنم ةئاملاو ةئام نوكيف «رشع يف اًتئاك ارشع هنوك لاح عارذلاب
 . ءاملعلا رثكأ هراتخا كلذلف اهطسوأ رومألا ريخو « طسو ةئاملاو ‹ نيئملا ىهتنم فلألاو

 اًعارذ نوعبرأو ةينامث هيف ربتعي هنأ ةيريهظلا ىواتفلا» يف لاق ارودم ضوحلا ناك ولو

 بولطم زيح يفو باسحلا دنع نهربم وهو « حيحصلا وهو نوثالثو ةتس ليقو ٠ سجني اهنودو
 دومعلا نأل نوثالثو ةعبرأ ليقو . نوعبرأو ةعبرأ ربتعي ليقو . اعارذ نيعبرأو ةينامث مهضعب هردق
 ًاليهست كلثلا اولمكف ثلثو نوثالثو ثالث جراخلاف ثلثو ةثالث يف اهتبرض اذإف عرذأ ةرشع

 . اياوزلا ربتعا كلذ نم رثكأب هردق نم نأكو « رسكلا نع ازارتحاو اًطايتحاو

 عارذلا نييعت يف بتكلا ظافلأ تفلتخا مث « اوردق هلوقب قلعتت ءابلا:ش (سابركلا عارذب) :م

 ةمئاق عبصإ ةيتشم لك قوف ناتشم عبس وهو ةحاسملا عارذ « ناخيضاق ىواتف» يف حيحصلا لعجف

 عبس يهو سابركلا عارذ ىوتفلل راتخا فنصملاو بولطم زيح يف اهراتخاو « كلملا عارذ وهو

 هللا الإ هلإ ال فورح ددعب اعبصإ نورشعو عبرأ ليقو . ةمئاق عبصإ ةيتشم لك قوف سيل تايتشم
 هيلعو سانلا ىلع) :م ةعسوتلا لجأل يأ ليلعتلا ىلع بصن :ش (رمألل ةعسوت) :م هللا لوسر دمحم

 ريغ نم مهتاعارذ نامزو ناكم لك يف ربتعي هنأ ؛طيحملا»يفو . لوقلا اذه ىلع يأ :ش (ىوتفلا

 . سابركلاو ةحاسملل ضرعت

 نظلا ىلع بلغ نإف « يرحتلاو يأرلا رثكأ هيف ربتعي رشع ينثالا لاوقألا نم :سماخلاو
 وهاذهف ءرهاط وهفاهلوصو مدع بلغ نإو« سجن وهف رخآلا بناجلا ىلإ ةساجنلا لوصو
 يرحتلا رهاظلا بهذملاو :يجورسلا لاقو « ةفينح يبأ نع ةياورلا رهاظ وهو « حصألا

 . يخركلا ذخأ هبو مامإلا دنع ًالصأ ريدقتلاب ققحت ريغ نم هب ىلتبملا يأر ىلإ ضيوفتلاو

 يكح « سجني ال رخآلا بناجلا يف هرثأ رهظي مل نإف غبص ةساجنلا ردق هيف يقلي :سداسلا

 . « عئادبلا»و «طوسبملا» يف ريبكلا صفح يبأ نع

 «عئادبلا» يف هركذ مالس نب دمحم نب دمحم رصن يبأ نع يور ردكتلاب ربتعي :عباسلا
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 . (ديهملا»و

 . ةملس نب دمحم هلاق نامث يف اينامث تناك اذإ :نماثلا

 هجراخ نم نسحلا نب دمحم دجسم نم ذخأ رشع ينثا يف رشع ينثا مهضعب ردق :عساتلا
 نمو نامث یف اًینامث ناکف هلخاد نم هوحسمف « اذه يدجسم لثم : لاق كلذ نع لثس ال هنأل
 ٠ . رشع ينثا يف رشع ينثا ناک هجراخ

 ‹ يخلبلا عيطملا وبأ ذأ هبو ايناث كرابملا نب هللا دبع هلاق رشع ةسمحخ يف رشع ةسمحخ :رشاعلا
 . زوجي نأ وجرأ لاقو

 . ايش يبلق يف دجأ ال ذئنيح عيطم وب لاق « رشع يف نيرشع :رشع يداحلا
 هتعاس نم بناجلا كرحتي ال بناج يف لجر سمغنا ول نسحلا نب دمحم نع :رشع يناثلاو

 . مدقتام ینعم نم بيرق اذهو

 رشعلا يف رشعلاب ريثكلا ءاملا دح يف مترتخا فيكو زوجي ال يآرلاب تاردقملا بصن :تلق نإف

 . رثألا ىلع بابلا اذه يف دنتسا ةثالثلا ةمئألا نم دحأ لك اذهو مكدانتسا امو

 ريغت اذإ الإ ءيشب سجني ال ءاملا نإ لاقو يردخلا ديعس يبأ ثيدح ىلع دمتعا هنإف كلام امأ

 قاحسإ نب ليعامسإو بهو نب هللا دبغو دج نب تيللاو يعازوألا لاق هبو هفاصوأ دحأ
 . ةياور يف دمحأ لاق هبو حلاص نب نسحلاو ريكب نب دمحمو

 ىف دمحأ لاق هبو امهيف دراولا ثيدحلاب نيتلقلا ربتعا هنإف -هللا همحر- يعفاشلا امأو
 ۰ ۰ . هنعروهشملا

 ًاًريثك وأ ًاليلق ناك ءاوسو اذكار وأ ايراج ناك ءاوس ًالصأ سجني ال ءاملا : ةيرهاظلا تلاقو

 يف مزح نبا لاقو . يردخلا ديعس يبأ ثيدح رهاظل ريغتي مل وأ هحير وأ هنول وأ همعط ريغت
 نب رمعو نينمؤملا مأ ةشئاع : ءيش هسجني ال ءاملا نأ انلوق لثم لوقلا هنع يور نمو: «ىلحملا»
 مآ ةنوميمو بلاط يبأ نب يلع نب نسحلاو سابع نب هللا دبعو دوعسم نب هللا دبعو باطخل ا

 هوخأ نمحرلا دبعو ديزي نب درسألاو مهنع هللا يضر ناميلا نب ةفيذحو ةريره وبأو نينمؤملا
 يب نب دمحم نب مساقلاو بيسملا نب ديعسو دهاجمو ريبج نب ديعسو ىليل يب نب نمحرلا دبعو
 . مهريغو يتبلا نامثعو ديز نب رباجو ةمركعو يرصبلا نسحلاو قيدصلا ركب

 ال دمحم نأ كلذ نايب رشعلاب ريدقتلا يف ادانتسا نوكي نأ حلصي ةعاضب رب ثيدح :تلق
 هلخاد نم نامث يف اًينامث هودجو هوساق املف ریثک وهف يدجسم ردق ناک ن لاق كلذ نع لئس

Ao 



 زاج : باتكلا يف هلوقو ‹ حيحصلا وه فارتغالاب رسحني ال لاحب نوكي نأ قمعلا يف ربتعملاو
 -هللا همحر- فسوي يبأ نعو « عوقولا عضوم سجني هنأ ىلإ ةراشإ « رخآلا بناحلا نم ءوضولا

 يراجلا ءاملاك هيف ةساجنلا روهظب الإ سجنب ال هنأ

 ‹ نامث يف اينامث ةعاضب رثب عسو ناکو رشع ينثا يف رشع ينثا ليقو هجراخ نم رشع يف ارشعو

 ةتس اهضرع اذإف هتعرذ مث اهيلع اهتددم يئادرب ةعاضب رثب تردقو : دواد وبأ هلاق ام هيلع ليلدلاو

 ءال: لاقف ؟هيلع تناك امع اهومتريغ له هيلإ ينلخدآو بابلا يل حتف يذلا تلأسو « عرذأ

 . ىهتنا « نوللا ريغتم اهيف ءا لا تيأرو

 نم دمأ لوطلا نوكي نأ بلاغلا نأل اهنم رشكأ اهلوط نوكي عرذأ ةتس اهضرع ناك اذإف

 ةدايزلا نم لوطلا يف ام فيضأ نإف عرذأ ةتس اهرود اذإف لاقي ةرودم رثبلا تناك ولو « ضرعلا

 ذخأف « ريرحتلا ىلع ال ريدقتلا ىلع كلذ أشنم نأل رثكأ وأ ةينامثلا هرادقم نوكي ضرعلا ىلإ

 تادابعلا باب يف طايتحالل يلصألا هدجسم جراخ الإ ربتعا ام نكلو اذه نم دمحم

 ال لاحب ءاملا نوكي نأ) :م ميملا نوكسو اهمضو ةلمهملا نيعلا حتفب :ش (قمعلا يف ربتعملاو) :م

 . فشکني ال يأ :ش (رسحنی

 نيناكم يف ءاملا ريصيو ضعب نع هضعب ءاملا عطقني رسحنا اذإ هنأل ديلاب :ش (فارتغالاب) :م

 يذلا يآ :ش (حيحصلا وه) م يناودنهلا رفعج يبأ هيقفلا رايتخا وهو « ةساجنلا هيلإ صلختف

 . ها قمعلا يف ربتعملاو هلوقب هركذ

 ‹ يفكي ضرألا هجو ءاملا ذخأ اذإ هنأ حيحصلا : يناساكلا لاق ىرخأ لاوقأ نع هب زرتحاو

 مهردلا ضرع ىلع ةدايز ليقو « ربش رادقم ليقو « رثكأ وأ سابركلا عارذب عارذ رادقم ليقو

 . ةياورلا رهاظ يف هيف ريدقت الو « لاقثملا ريبكلا

 زاج) :م «يرودقلا رصتخم »يف يأ :ش (باتكلا يف) :م يرودقلا لوقو يأ :ش (هلوقو) :م

 ملو ةساجنلا عوقو عضوم يأ :ش (عوقولا عضوم سجنب هنأ ىلإ ةراشإ رخآلا بناجلا نم ءوضولا
 اوقرف خلبو ىراخب خياشمو . قارعلا خياشم نع يكحملا وهو « ةيئرم ريغو ةيئرم اهنوك نيب قرفي

 . ةيئرملا فالخب ةساجنلا هيف تعقو يذلا بناجلا نم أضوتي ةيئرملا ريغ يف اولاقو امهنيب

 يف يأ :ش (هيف ةساجنلا روهظب الإ سجني ال) :م عوقولا عضوم يأ :ش (هنأ فسوي يبأ نعو) :م

 زوجي ةساجن هيف تعقو اذإ يراجل ا ءاملا مكح همكح ينعي :ش (يراجلا ءاملاك) :م عوقولا عضوم

 ههجو لسغاذإ اذه ىلع ليقو « ءاملا نايرج عم رقتست ال اهنأل هيف اهرثأ رهظي ملام هنم ءوضولا

 زوجي ال كيرحتلا لبق عوقولا عضوم نم ءاملا عفرف ءاملا يف ههجو ةلاسغ طقسف ريبك ضوح نم

 . هب ىولبلا مومعل سانلا ىلع ةعسوت خلبو ىراخب خياشم هزوجو « نييقارعلا دنع
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 ريبانزلاو بابذلاو قبلاك هسجني ال ءاملا يف ةلئاس سفن هل سيل ام تومو :لاق

 ءام بصنا ولو « ةرورضلل ةسجنلا ديلا لاخدإب سجني ال يراجل ا ءاملاك مامحلا ءام ليقو
 مامإلا نع ناتياور اًسجن هنوك يفف ءاملا هلخد مث ترهط ىتح هضرأ تفجو سجنلا ضوحل ا
 رثبلاو ‹ هسيمشتو هبيرتت دعب ةتيلا دلجو « هكرف دعب ءام هباصأ ول ينملااذكو . هسيجنت حصألاو
 قفرأ اذهو اهتراهطب مكحي: ىيحي نب رصن لاق . ءاملا داع مث هسجنت ام دعب اهؤام داع اذإ
 نب دمحم لوقك دمحم نع ماشه ىورو . قثوأ وهو سجني :ةملس نب دمحم لاقو . سانلاب

 . ةملس

 ارشع ريصي عمج ول لاحب ناك نإ هل ضرع الو لوط هل ناك اذإ ءاملا ؛ةيريهظلا ىواتفلا» يفو
 ركب لاقو ‹« يسوردنزلا ذخأ هبو « يناديملا دنع هيف ءوضولا زاج ربش ردقب هقمع راصو رشع يف
 يف ارشع ريصي ردق ولو هل ضرع الو قمعو لوط هلام سيجنتلا يفو « زوجي ال : زاجرط نبا
 . نيملسملا ىلع اًريسيت هنم ءوضولاب سأب الف رشع

 تعقو ول ليق هنم ءوضولا زوجي : ناميلس وبأ لاق عارذ هضرعو اعارذ نوعبرأ هلوط قدنخ

 هيف لخدف سجنت ريبك ضوح « ىبتجملا» يفو « عرذأ ةرشع بناج لك نم سجني : لاق ةساجب هيف
 ليقو حصألا وهو «طيحملا »يفو لق نإو هلثم جرح اذإ رهطي : ليقو سجن وهف رثك ىتح رهاط ءام
 ضوح سجنت ولو . ىتفي هبو : يناصولا لاقو . رهطي ليقو « هلاثمأ ةئالث ليقو « هلثم جرح اذإ
 لسغ بجي مامحلا ءام يف ضاح ولو «هلاثمأ ةثالث ليقو « رهطي هلثم جرح ىتح ءام هيف لخدف ءاملا
 اذك طوحأ لوألاو الف الإو « بجي اًنبخ مامحلا يف نأ ملع نإ هنأ حصألاو بجي ال ليقو « هيمدق
 . «ىبتجملا »ىف

 يفو مدلا سفنلا نم دارملا :ش (هسجني ال ءاملا يف ةلئاس سفن هل سيل ام توسو : لاق) :م
 سفن نم مكقلخ) ىلاعت هللا لاق « سفنلا ظفل رابتعاب هثينأتو مدلا ءافلا نوكسب سفنلا «يفصتسملا»
 سفنلا لحم مدلا وأ مد امإ سفنلا لاقيو « مالسلا هيلع مدآ هب دارملاو (١ةيآلا : ءاسنلا) (ةدحاو
 يهو ةقب عمج :ش (قبلاك) :م . لحملا ىلع لاحلا مسال اًقالطإ ناكف ءامكحلا فالتخا بسح ىلع
 هل كلذ ريغو باشحخألاو رصحلا يف أشنت ةبيودل هنولوقي رصملا لهأو يرهوجلا لاق . ةضوعبلا
 لثم بابذ ريثكلاو « ةببذأ ةلقلا عمجو « ةنابذ لاقيالو ةبابذ عمج :ش (بابذلاو) :م ةهيرك ةحير
 ريبانزلا عمج اغنإ حارشلا تلاق « يازلا مضب روبنز عمج :ش (ريبانزلاو) :م نابرغو ةبرغأو بارغ
 صيصختل ىنعم الو انركذ امك عمجلا ظفلب روكذم لكلا : تلق « ىتش عاونأ اهنأل اهريغ نود

 ۰ . كلذب ريبانزلا

 كلذكف ىتش عاونأ ىلع اهنوك ىه عمحلا ركذب ريبانزلا فنصملا ركذ يف ةلقلا تناك تإف
 بابذلا كلذكو « سومانلا رصملا لهأ اهل لوقت يتلا يهو ىتش عاونأ ىلع ضوعبلا يه يقاوبلا
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 ؟ هدسفي :- هللا همحر - يعفاشلا لاقو ءاهوحنو براقعلاو

 . یتش عاونأ ىلع
 ركذلاو « فورصم ريغو فورصم برقعو ةبرقع ىشنألاو برقع عمج :ش (براقعلاو) :م

 برقع عمج تيأر امك اذهو «براقعلا بنذك هبنذ سيلو لاوط لجرأ هل ةباد وهو مضلاب نابرقع
 ؟ اهريغ نود ريبانزلا عمج اغنإ حارشلا تلاق فيكف « عمجلا ظفلب فنصملا هركذ

 تلاق كلذلف ريبانزلا فالخب ةرمتلاو رمتلا لشم ةبابذلاو بابذلاو ةقبلاو قبلا :تلق نإف

 . ىفخي ال هنإف مهفاف براقعلا هركذ كيلع دري :تلق

 تانبو نالعجلاو ريصارصلاو لمنلاو لحنلاو ءاسفنخلاو دارج او دارقلا لثم :ش (اهوحنو) :م

 ميجلا مضب نالعجلاو « اهحتفو ءافلا مضب ءاسفنخلاو « لمقلاو ثوغربلاو نابق رامحو نادرو

 فرصيو عني ةبيودل نالعف ىلع ملع نابق رامحو « لبزلا يف نوكت ةبيود يهو « ليعج عمج

 اندنع ةرهاط ءايشألا هذهو « ضرألا يف بق وأ بق نم اهلامحأو « نونلاو فلألا ةدايز ريدقتب

 دحأ الإ اقالخ هيف ملعأ الو : «فارشألا» يف لاق :؟عامجإلا» باتك يف رذنملا نبا لاقو

 : لاق سيجنتلاب هلوق يف عامجإلا قرخ ىتأ يعفاشلا دعب ةعامجو يوونلا لاق « يعفاشلا يلوق

 . هيف برقعلا توب هسجني ردكنملا نب دمحم نع لقنو

 اذهو هيف تتام اذإ ءاملا سجني ةروكذملا ءايشألا هذه توم يأ :ش (هدسفي يعفاشلا لاقو) :م

 يف يلماحملا ذشو . هباحصأ روهمج هححص يذلا وهو انبهذمك رخآلا لوقلاو « هيلوقدحأ .

 ةراهطلا باوصلاو ءيشب سيل اذهو يوونلا لاقو « ةساجنلا حجرف «رحبلا» يف ينايورلاو «عنقملا»

 توجب ءام لا سجني لاق هنأ ريثك يبأ نب ىيحي نع هريغو يباطخلا لقنو « ءاملعلا روهمج لوق وهو

 يعفاشلا قرخي الف نيعباتلا نم نامامإ امهو ردكنملا نب دمحم نع كلذ لقنو « هيف برقعلا

 . عامجإلا

 يف وه امنإ يعفاشلا نع نالوقلا : يوونلا لاقو « هريغ يف لاقي امو برقعلا يف انملس :تلق

 : ناقيرط هيفف هسفن ناويحلا امأ « ناويحلا اذه توم ءاملا ةساجن

 . يلاقبلا هراتخا لوقلا اذهو الف الإو ءاملا سجن سجن انلق نإ نيلوقلا هتساجن يف نأ : امهدحأ

 ةلمج نم هنأل حيحصلاو « مهريغو نويقارعلا عطق اذهبو ناويحلا ةساجنب عطقلا : يناثلاو

 هسجني ال معيام نأ وهو ىلوألا ةلأسملا يف اًنلاث ألوق «بيرقتلا» بحاص ركذو لاق . تاتيملا

 زارتحالا رذعتل هسجني براقعلاو سفانخلاك معيال ام وامهوحنو ضوعبلاو بابذلاك
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 . ةرورض هيف نأل رامثلا سوسو « لخلا دود فالخب « ةساجنلا ةيآ ةماركلا قيرطب ال ميرحتلا نأل

 ‹ هنم ءوضولاو هبرشو هلكأ لالحلا وه اذه : هيف - مالسلا هيلع - هلوق انلو

 . بيرغ لوقلا اذهو : لاق «همدعو

 ال : هلوقب زرتحاو « ةساجبنلا ةمالع يأ :ش (ةساجنلا ةيآ ةماركلا قيرطب ال ميرحتلا نأل) :م

 ءاذغلل هتيحالص عم ءيشلا ةمرح : ديز وبأ لاقو « هتماركل مارح هنإف يمدآلا نع ةماركلا قتيرطب

 يعفاشلا مالك نماذه :ش (رامشلا سوسو لخلا دود فالخب) :م ریزنخلاو بلکلاک هتساجن لیلد

 توم يف انمالك لاقف « رامثلا سوسو لخلا دود يف لوقت ام لوقي نمل باوج هنآك اذهو هللا همحر

 تامام سجني ال امهوحنو حافتلاو نيتلاو هوحنو لخلا يف دلوتملا دودلا امأ « هنع يبنجأ ناويح

 نع ىمرادلا ةياكحو هسيجلتب مكحلا عنمت ةرورضلاو « هنم دلوت هنأل :ش (ةرورض هيف نأل) :م هيف

 اذه نكلو « كلذ يف مهدنع فالخ الو طلغ سجني هيف تام ام نأ يعفاشلا باحصأ ضعب

 عمو اًمعطو اًعبط هنم ءزجك هنأل ناهجوف هلكأ دمعتو اًئيش هنم عمج نإو : نيمرحلا مامإ لاقو

 ام هيف تام يذلا ءاملا ييف يأ :ش (هيف مالسلا هيلع هلوق انلو) :م . حيحصلا ىلع هلكأ همرحي ال ماعطلا

 ‹ ةثداحلا هذه لثم ىف يأ لمكألا لوق نم نسحأو هجوأ هب رسف يذلا وهو « ةلئاس سفن هل سيل

 . «ةياهنلا» ىف يزارتألا نعو «ةياردلا» بحاص هخيش نع كلذ لمكألا لقنو

 هللا يضر يسرافلا ناملس هاور ثيدحلا اذه :ش (هنم ءوضولاو هبرشو هلكأ لالحلا وه اذه) :م

 هلكأ لالح وهف هيف تتامف مد اهل سيل ةباد هيف تعقو بارشو ماعط لك ناملس اي» دَ يبنلا لاق هنع

 نب رشب نع يديبزلا ديعس يب نب ديعس ينثدح «هننس» يف ينطقرادلا هاور '«هءوضوو هبرشو

 «لماکلا» يف يدع نبا هاورو « فيعض وهو يديبزلا ديعس يبأ نب ديعس ريغ هوري مل : ينطقرادلا

 حارش نم بجعلاو . ظوفحم ريغ هثيدحو «لوهجم خيش وه :لاقو «اذه ديعسب هلعأو
 صاصجلا ركب وبأ ىور دقو :لاق يزارتألا نأ ريغ هلاح نونيبي الو ثيدحلا اذه نوركذي «ةيادهلا»

 -هنع هللا يضر- ناملس نع بيسملا نب ديعس ىلإ هدانسإب يواحطلا رصتخمل هحرش يف يزارلا

 يدع نباو ينطقرادلا دانسإ يف نوروكذملا مه له هيف رظني ىتح دانسإلا لاجر ركذي ملو ثيدحلا

 امأو « ركذلا درجمب ايفتكاف يقانغسلاو «ةياردلا» بحاص امأو .هوحن لمكألا ركذو « مهريغ مأ

 . ىضمو ينطقرادلا ىلإ هبسن هنإف يجورسلا

 )١( يقهيبلا هفعض :فيعض )١/ ٠٠۴( « ؛لماکلا »يف يدع نباو ‹ (۴۷۱ /۱) ينطقرادلا هاورو )٤۰۹/۳( -

 . ىديبزلا ديعس يبأ نب ديعس ةمجرت
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 الو هيف مدلا مادعنال يكذملا لح ىتح توملا دنع هئازجأب حوفسلملا مدلا طالتخا وه سحغملا نألو

 . نيطلاك ةساجنلا اهترورض نم تسيل ةمرحلاو « اهيف مد

 ريدخلاب رمت تناك اهنأ ةي يبنلا ةجوز ةنوميم ثيدح نإف هوفعض نإو روكذملا ثيدحلا :تلق
 وه سجنملا نألو) :مروهطلا باتك يف ديبع وبأ هاور . ًأضوتتو هنم برشتو اهل يقستف نالعجلا هيفو

 ‹ينطقرادلا دانسإ يف نوروكذملا مهديق هنأل هب ديق :ش ( تملا دنع هئازجأب حوفسملا مدلا طالتخا

 هتالص دسفت مل ةيح ةروفصع وأ ةرأف بحصتسا اذإ يلصملا نإ انلق اذهلو سجني ال ايح ناك نإو

 يف يذلا مدلا نأل اذهو «تدسف ام ابحصتساو اهفنأ فتح تتام ولو «تدسفل ةسجن تناك ولو

 قورعلا تعطق ول اذهلو هايإ هبرشتب محللا سجنتيف اهيراجم نع بصني توم ابو هتدعم يف يحل ا
 . مدلا هنم لسي مل هدعب

 يف يأ :ش ( هيف مدلا مادعنال ) :م ةيكذت يكذي ىكذ نم حوبذملا يأ :ش (يكذملا لح ىتح ) :م

 مدعنا ام لامعتساو « ىلوأ ناكل هنم مدلا لاوزل لاق ولو «هيف مدلا اهلبقف الإو ةيكذتلا دعب يكذملا

 دق انإف « سجني الف كلذك ضوعبلا ذإ ةروكذملا تاناويحلل يأ :ش ( اهيف مد الو ) :م أطخ ةيكذتلاب

 ‹ ةسجن يهو حوفسم مد اهيف سيل يسوجلملا ةحيبذ نإف حوفسملا مدلا طالتخا وه سجنلا نأ ملعن

 . لسي مل مدلا نأ عم لالح باغلا قرو تلكأ نأب ضراعب مدلا اهنم لسي مل اذإ ملسملا ةحيبذو
 عرشلا بحاص نأ الإ « ملسملا ةحيبذك ةراهطلا يسوجملا ةحيبذ يف سايقلا نأ باوجلاف

 حاكنإ ريغ « باتكلا لهأ ةنس مهب اونس »: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل حبذلا ةيلهأ نع هجرحخأ

 لسي ملاذإ ملسملا ةحيبذ اولعج كلذل لعج امكو «حبذ الك هحبذ لعج مهحئابذ لكأو مهئاسن

 وهام هنايتإل ةلاسإلا ماقم حبذلا ةلآ لامعتساو «حباذلا ةيلهأل ةماقإ لاس اذإ هتحيبذك مدلا اهنم

 . ةيلصألا دعاوقلا تحت لخدت ال اهنأل ضراوعلاب ربتعم الو هتردق تحت لخادلا هب رومأملا

 ال مرحتلا نأل : يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش ( ةساجنلا اهترورض نم تسيل ةمرحلاو ) :م

 ال مارح هلكأ نإف :ش ( نيطلاك ) :م ةساجنلا مزلتسي ال مارحلا نأ دارأ ةساجنلا ةيآ ةماركلا قيرطب

 مدع رابتعاب دارج لاو كمسلا ةيآلا نم صحو «يردركلا عماج» يفو « سجنب سيل هنأ عم هتماركل

 يفو . لكؤت الو ةرهاط تحبذ اذإ عابسلا موحل لكو ءامهب قحلف امهانعمب هيف عزانتملاو « مدلا
 هرؤس نم ةالصلا ةداعإب رمؤي مل ءيش لك اذكو ‹حوبذملا يزابلا محل عم ةالصلا تزاج «يواحلا»

 لاقو «ةحوبذم تناك نإ اهمحل عم ةالصلا زوجتو رويطلا عيمجو ةرأفلاو برقعلاو ةيحلا لثم

 يفو .ةرأفلاو ةيحلاو رويطلا فالخب سجن همحلو رهاط هدلجف عابسلا نم ءيش حبذ اذإ :رصن

 ةرأفو رونس هعم ىلص ول اذكو «حصألا يف رهاط همحلو ةايحلا لاح يف ةرهاط ةيحلاو“ ةريخذلا»

 . زجي مل ورج وأ بلعث هعم ناك ولو «هعم ةالصلا زوجت
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 . ناطرسلاو عدفضلاو كمسلاك هدسفي ال هيف ءاملا يف شيعي ام تومو : لاق

 ال امو «هعم ةالصلا زوجت هرؤسب ءوضولا زوجي ام لك نأ لئاسملا هذه قح يف لصألاو : لاق

 . الف

 رم ام ىلع اًرهاط ناك نإو دارجلاو كمسلا ريغ حوفسم ريغ مد هل سيل ام لكأ ةمرح امأو

 سفنلا اهثبختست اهبارضأو ءاسفنخلاو روبنزلاو ةقبلا نإف «ثئابخلاو تارشحلا نم كلذ نألف

 ( ثئابخلا مهيلع مرحيو) : ىلاعت هللا لاق اهقاتيو عرشلا اهفختسي اهبارضأو [ةيحلاو] اهفاعتو
 ىلع توملاب سجني ال مهدنع رفاكلا نإف «ةساجنلا كلذ نم مزلي الو ٠١١( ةيآلا : فارعألا)

 يف هلاق هيف تام ام سجني هريغو ءاملا يف ةيربلا ةيحلا تومو .ادحاو ًالوق لكؤي الو «حيحصلا
 . توملاب سجني اذهلو« ديفملا» يف هركذ سجن امهمدو ةيلحسلاو ةغزولا توم اذكو « «يواحلا»

 ردق نم ربكأ ناك اذإ اهدلجو ةظيلغ ةساجن سجن اهلوبو ةيحلا ءرخ اهريغو «ةريخذلا» يفو
 - ةيعفاشللو « غابدلا لبقت الو ةحوبذم تناك ولو سجن هنأل هعم ةالصلا زاوج عني مهردلا

 ولو« مهدنع سكعلا ىلع ةغزولاو هيف تام ام سجني حصألاو ةيحلا يف ناهجو - هللا مهمحر

 هصيمقو ةايحلا ةلاح ىف ةرهاط ىهو : ةريخذلا» ىف لاق «هتالص تزاج اهعم ىلصف ةيح لمح

 ۰ ٠ . نآلا هانركذ دقو حصألا يف رهاط

 :ش ( هيف ) :م هاوثمو خسنلا ضعب يفو هدلوم نوکی ام ينعي :ش ( ءاملا يف شیعی ام تومو ) :م

 ‹شيعي : هلوقب قلعتي ءاملا يف هلوق يف راج لاو تومو : هلوقب قلعتم رورجملاو راجل او « ءاملا يف يأ

 اهيلع اعمجم ةلأسملا نوكتل يردركلا ةمئألا سمش اهتبثآو هيف ةملك ركذي مل خسنلا ضعب يفو

 وه هربخو أدتبم شيعي ام تومو هلوق «هدسفي ال : ليقو هدسفي : ليق ءاملا ريغ يف تام اذإ هنأل

 .ءاملا دسفي ال يأ :ش (هدسفي ال ):م : هلوق

 سيجنتلا مهوتيف هندعم ريغ يف ىلوألا ةلأسملا يف - هللا همحر - فنصملا لاق :تلق نإف

 ريغت لمتحا نکل «ةرورضلا ةطساوب هسيجنت مهوتي الف هندعم يف : ةيناثلا يفو «هيفن بسانتف

 رصنخلا لثم لادلاو داضلا رسكب :ش ( عدفضلاو كمسلاك ) :م هدسفي ال : هلوقب هافنف ءاملا ةفص

 يف سيل : ليلخلا لاقو .لادلا حتفب : لوقي نم مهنمو « ةعدفض ىثنألاو « عدافضلا دحاو

 : تلق « امهنم ةدئاز ءاهلا : نسحلا وبأ لاقو . معلقو عليهو عرجهو مهرد ةعبرأ الإ للعف مالكلا

 قلعلاك كلذ وحنو :ش ( ناطرسلاو ) :م معلق يف ةدئاز ءاهلاو . كولألا عليهلاو ليوطلا عرجهلا

 . ءاملا ةيحو

 ؟ ةدئاف هتاوخأ ىلع كمسلا دقت يف له :تلق نإف

 - فسوي يبأ دنعف اح رج لتق اذإ امأف هفنأ فتح تام اذإ اذهو « هيلع عمجم هنأل معن :تلق
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 مكح هل ىطعي الف هندعم يف تام هنأ انلو ‹ رم امل كمسلا الإ هدسفي - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 امد اهحم لاح ةضيبك ةساجنلا

 : - هللا همحر - فسوي ىبأ نع «ىبتجملا» ىفو «هنع ىلعملا ىور ام ىلع ءاملا دسفي - هللا همحر

 ل: رمت لاق ريضعلا يف عدلا تام هيوا انفو تنتفت »الا يف ةيام ةميظم هح تنامذإ

 . دسفي

 لاق :ش ( كمسلا الإ ) :م ءاملا دسفي يأ :ش ( هدسفي - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 يفاذكاندنعدحاوامهمكح نأل دارجلاو كمسلا الإ : لوقي نأ ىغبني ناك :يزارتألا

 . هلك فالخ ا ءافيتسا مزلي الو فالخلا بصن فنصملا دارم :تلق ««مهزيجول

 امو « ءاملا سجني ال هنأ كش ال رهاط هتتيمف الوكأم ناك نإ ءاملا يف شيعي ام : يوونلا لاقو

 هسجن ريثك وأ ليلق عئام وأ ليلقلا ءاملا يف تام اذإف لكؤي ال انلق اذإ : هريغو عدفضلاك لكؤي ال

 هتساجن يف لاق هنإف «يواحلا» بحاصل الإ هيف فالح ال :اولاقو «مهقرط يف انباحصأ هب حرص

 هنم ءاملا ةساجن يف نوكيف ةلئاس هل سفن ال : امهدحأ ناهجو عدفضلا يف ينايورلا ركذو « نالوق

 :م باحصألا بتك يف روهشملا وه يناثلا اذهو « اًعطق هسجنتف ةلئاس سفن اهل : يناثلاو «نالوق

 يف ليق : لمكألا لاقو . ةساجنلا ةيآ ةماركلا قيرطب ال ميرحتلا نأل : هلوق نم ينعي :ش ( رم امل)

 يف هنع يورام ىلع يعفاشلا دنع امهلكأ زوجي ناطرسلاو عدفضلا نأ وهو لاكشإ ليلعتلا اذه

 . يتأيس ام ىلع حئابذلا باتك

 نوكت نأ زوجيف هلك كلذ قلطأ هنأ يعفاشلا نع حئابذلا باتك يف روكذملا نأ : باوجلاو

 دري الف لمكألل باوجلاو يزارتألل لاكشإلا : تلق « اهيلع مازلإلا نوكيف ىرخأ ةياور هذه
 ام ىلع - هللا همحر - يعفاشلا ىلإ ناطرسلا لكأ زاوج ةبسن نأل باوجلا ىلإ جاتحي الو لاكشإللا

 نع امهنيب امك لکؤي ال ام نیذه نآ اورکذ مهنإف « هباحصأ اهملسی ال اذکه حئابذلا باتک يف ركذ

 هذه نوكت نأ زوجيف : هلوقب هنع باوجلا نسحي الو « ًالصأ لاكشإلا دري الف بيرق نع هضعب

 . نيمختلا باب نم اذهو ىرخأ ةياور

 الف ) :م هرقمو هاوشم يف ينعي :ش ( هندعم يف تام ) :م ءاملا يف شیعی ام يأ :ش ( هنآ انلو ) :م

 ناسنإ رهط امل اهندعمو اهعضوم يف امل ةساجنلا مكح يطعأ ول هنأل :ش ( ةساجنلا مكح هل ىطعي

 (اهحم) :م بلقنا يأ :ش ( لاح ةضيبك ) :م : هلوقل كلذل لثم مث « ةساجن هقورعو هنطب يف نأل ادبأ

 ةضيبلا كلت همك يفو ىلص ول ىتح :ش ( اًمد ) :م اهترفص يأ ةلمهملا ءاحلا ديدشتو ميملا مضب :ش

 زوجت ال مد اهيف ةروراق همك يفو ىلص ول ام فالخب « اهندعم يف ةساجنلا نأل اهعم ةالصلا زوجي

 . اهندعم يف تسيل ةساجنلا نأل « هتالص
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 كمسلا ريغ : ليق ءاملا ريغ يفو < سجنملا وه مدلاو  ءاملا نكسي ال يومدلا ذإ ءاهيف مد ال هنألو

 . هدسفی

 ب ي ا ت س 2 ج ا
 - دمحمو فسوي يبأ دنع ةرذملا ةضيبلا عم ةالصلا زوجي ال ؛رغصألا عماجلا» يفو

 ديبع وبأ هراتخاو ‹ زوجي - هللا امهمحر - نسحلاو ةفينح يبأ لوق سايق ىلعو « - هللا امهمحر
 - دمحم نعو . هفعضب وأ هتومب ملعدق تيم خرفاهيف يتلا ةضيبلا عم زوجي الو . يخلبلا هللا

 . زوجي هنود امف مهردلا ردق ةروراقلا سأر ناك نإ - هللا همحر

 ةرذم تراص ولو «نيهجولا حصأ يف ةسجن يهف امد تلاحتسا اذإ ةضيبلا : ةيعفاشلا دنعو
 ال نأ يضتقي ليلعتلا اذه ليق :لمكألا لاقو . فالخ الب ةرهاطف اهترفصب اهضايب طلتخا يتلا
 بحاص اذهب لاق : تلق « اهتدعم هنأل «رئبلا يف تتام اذإ ةساجنلا مكح شوحولاو رويطلل يطعي
 . «ةياردلا »

 امع ةرابع ندعملا نأ وهو ليق امع باوج هنأك لمكألا مالك نم خلإ رهظي يذلاو : هلوقو

 . كلذك رمألا سيلو ةضيبلا يف حملاو قورعلا يف مدلاب مهليشت نم اذه مهفي اطيحم نوكي

 ال) :م عدفضلاو كمسلا نم دحاو لك نم ءاملا يف شيعي ام نألو يأ ناث ليلد :ش (هنألو) :م
 ( ءاملا نكسي ال يومدلا ذإ ) :م ناطرسلاو عدفضلاو كمسلا ينعأ ةثالثلا هذه يف ينعأ :ش ( اهيف مد
 هذه نم لیسیامو «دوسي سمش اذإ مدلاو « ةدورببلاو ةرارحل اب ءاملاو مدلا عبط نيب ةافانمل :ش

 نأل مدلا ىلإ ةبسن ءايلا ديدشتب يومدلاو «ليلعتلل ذإ ةملك نأ ملعاو . ضيبا سمش اذإ تاناويحلا
 . اًتضيأ يومد ءاج نكلو يمد : لاقي نأ هيف لصألاو ٠ كيرحتلاب ايومد مد لصأ

 اذهو حوفسم مد تاناويحلا هذه يف سيلو حوفسملا مدلا يأ :ش ( سجنملا وه مدلاو ) :م

 دسفي ال هيف تاناويحلا هذه توجب ءاملا دسفي ال هنأ امك « يسخرسلا هيلع صن حصألا وه ليلعتلا
 -هللا همحر - فسوي يبأ لوق ىلع الإ عطقني مل وأ عطقنا ءاوسو ريصعلاو لخلاك ًضيأ ءاملا ريغ
 يف مدال هنأل ‹فيعض وهو سجن همد نإ ٤ هلوق ىلع ءانب هدسفأ ءاملا يف عطقنا اذإ :لوقي هنإف

 . لاحطلاو دبكلاك اًسجن نوكي الف لوكأم وهف مد هيف ناک ولو «رخآ وهانإ كمسلا

 : يقانغسلا لاق هدسفي ءاملا يف كمسلا نم يفاطلا نأ ىلإ - هللا همحر - يواحطلا راشأو
 نإ :دمحم نعو ناطرسلاو عدفضلاك لوكأم ريغ هنأ نم اداسف رثكأ يفاطلا يف سيلف هنم طلغ وه
 يف اذك لوكأم ريغ وهو عدفضلا ءازجأ نأل هتساجنل ال هبرش تهرك ءاملا يف سمخنا اذإ عدفضلا
 .«طوسبملا»

 نب دمحم لاق هبو« ءاملا ريغ دسفي يأ :ش ( هدسفي كمسلا ريغ ) :مىيحي نب رصن هلئاق :ش (لیق)
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 ‹ ءاوس هيف يربلاو ٠ يرحبلا عدفضلاو ‹ حصألا وهو مدلا مدعل هدسفي ال : ليقو  ندعملا مادعنال

 ‹ ءاملا يف هاوثمو هدلاوت نوكي ام ءاملا يف شيعي امو ‹ ندعملا مدعو مدلا دوجول دسفي يربلا : ليقو

 ةراهط يف هلامعتسا زوجي ال لمعتسلا ءاملاو : لاق ‹دسفم دلوملا يئام نود شاعملا يئامو

 ثادحألا

 . هللا همحر - فسوي يبأ نع ةياور وهو «عيطم وبأو يخلبلا ذاعم وبأو ةملس

 ءيشلا دوجو ىلع ليلعتلا زوجيال هنأل رظن هيف : يزارتألا لاق :ش (ندعملا مادعنال) :م

 ال ةساجنلا نأ انركذ دق انإف « عناملا ءافتنا نايبل وه لب ليلعتب سيل هنآأب لمكألا هنع باجأو «مدعلاب

 باجي نأ نكييو : تلق ءاهيلع مكحلا توبث نع اًعنام ندعملا ناكف « اهندعم يف اهمكح ىطعت

 وه عناملاو هتحئار ةحئارلاو مدلا نود ام نوللا ذإ دوجوم وهو مدلا وه سيجنتلل بج وما نأب هنع

 .هلمع ىضتقملا لمعف دوقفم وهو ندعملا

 لاق :ش ( مدلا مدعل هدسفي ال ) :م لتاقم نب دمحمو يخلبلا هللا دبع وبأ هلئاق :ش ( ليقو ) :م

 ىتش للعب ًالولعم مكحلا نوكي نأ زاوجل مكحلا مدع بجوي ال ةلعلا مدع نأل رظن هيف : يزارتألا

 يذلاو رظنلااذهو ءاهدوجو ىلع هفقوتل لولعملا مدع اهمدع نم مزلي ةنيعتم تناك اذإ ةلعلا نأ الإ

 نأب هنع لمكألا باجأو «هنيب ام ذخأ يزارتألاو - ىلاعت هللا همحر - نيدلا ظفاح خيشلل هلبق

 ال سجننملا وه اًجزتم امد هنوك نأل كلذك انه اهو مكحلا ءافتنا اهؤافتنا مزلتسي ةيصخشلا ةلعلا

 . ريغ

 هلثم يفو هلثم يف مكحلا تبثي ال مدع اذإف مدلا يهو ةدحتم ةلعلا نأب اًصضيأ باجيو :تلق

 :م بصخغي مل هنأل نمضي مل بوصغملا نكلو - هللا همحر - دمحم لوقك مدعلاب ليلعتلا زوجي

 ماشهو - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور وهو حصألا وه يناثلا لوقلا يأ :ش ( حصاألا وهو)

 . اهيف مد ال هنأل اًضيأ فنصملا رايتخا وهو « -هللا همحر - دمحم نع

 ىربلا نم يرحبلا فرعيو روكذملا مكحلا يف يأ :ش ( ءاوس هيف يربلاو يرحبلا عدفضلاو ) :م

 ( ندعملا مدعو مدلا دوجول دسفي يربلا ليقو ) :م يربلا نود ةرتس هعباصأ نيب نوكي ام يرحبلا نإف

 . عناملا ءافتنا وه ندعملا مدعو « ةلعلا وه مدلا دوجو :ش

 هعافتراو ءهتلص ءاملا يف شيعيو «يذلا ىنعمب ةلوصوم ام ةملك :ش ( ءاملا يف شيعي امو ) :م

 ( ءاملا يف ) :م هرقمو هلزنم يآ :ش ( هاوثمو هدلاوت نوکی ام ) : هلوق وه هربخو ًالحم ءادتبالا ىلع

 (دسفم دلوملا يئام نود شاعملا يئامو ) :م هنيبي ملو هركذ هنأل ءاملا يف شيعي ام نايب اذهب دارأ :ش

 . سوماجلاو زوألاو طبلاك :ش

 همدق لمعتسملا ءاملا مكح اذه :ش (ثادحألا ةراهط يف هلامعتسا زوجي ال لمعتسملا ءاملاو) :م
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 ىرخأ دعب ةرم هريغ رهطي ام روهطلا نإ : نالوقب امه . - هللا امهمحر - يعفاشلاو كلام اقالخ

 . عوطقلاک

 - ةفينح ىبأ نع يور اميف ثابخألا رهطي هنأ ىلإ ةراشإ ثادحألا ةراهطب ديقو دوصققملا وه هنأل

 يفو .يتأي ام ىلع هدنع زوجي تاعئالاب ةنيعملا ةساجنلا ةلازإ نإف ءهبهذمل قفاوملا وهو - هللا همحر
 نايعألا لسغ يف لمعتسملاك عامجإلاب رهاط عون : عاونأ ةثالث لمعتسملا ءاملا «يباجيبسإلا عماج»
 مكحي نأ لبق «يباجيبسإلا» يفو « ةسجنلا نايعألا يف لمعتسملاك قافتالاب سجن عونو « ةرهاطلا
 نكت مل نإ بنج هب لستغا وأ ثدحم هب أضوت يذلا وهو هيف فلتخم عونو ‹ عضوملا كلذ ةراهطب

 . ةيقيقح ةساحن هئاضعأ ىلع

 اًقالخ بصنو «ثادحألا رهطي امهدنع نإف :ش ( - هللا امهمحر - يعفاشلاو كلام اًقالخ ) :م

 نأ «رهاوجلا» اهنم مهبتك يف روكذملا نإف كلام دنع امأ « هركذن ام ىلع هجوم ريغ قالطإلا ىلع

 دوجو عم هوركم هنكل هريغي مل لامعتسالا ناك اذإ رهطمو رهاط ثدحلا ةراهط يف لمعتسملا ءاملا

 ءدوادو روث يبأو ءامهنع نيتياورلا رهشأ يف يعازوألاو يرهزلا لوق وهو فالخلل ةاعارم هريغ

 لوحكمو ءاطعو نسحلاو ةمامأ يبأو - امهنع هللا يضر - رمع نباو يلع نع يرذنملا لاق

 اذهو «للبلا كلذب هحسم هيفكي ًاللب هتي يف دجوف هسأر حسم يسن نمف :اولاق مهنأ يعخنلاو
 هب اضوتي هريهطت يف كوكشمو رهاط : ليقو .لوقأ هبو ارهطم لمعتسملا نوري مهنأ ىلع لدي
 . باوصلا وهو نيلوق ةلأسملا يف نإ : يوونلا لاقو . ةدحاو ةالص يلصيو مميتيو

 هنأ نابأ نبا ىسيع ىكحو . عيرفتلا هيلعو روهطب سيل هنأ حيحصلا بهذملا نأ ىلع اوقفتاو

 . ةياورلا هذه تبثي مل نم انباحصأ نمو روهطب سيل هنأ حيحصلا : «بذهملا» يف لاق «روهط

 لاقو « اًملاخم ناك نإو ةقث هنأل ءىشب سيل نابأ نب ىسيع ةياور دري نم : هلوق : يلماحملا لاقو
 يف هصن : «يراا» باس لاق نالو لالا يف ايكحب ابف مال ف سيف : مهضعب

 ىسيع ىكحو . روهط ريغ هنأ ةياورو « اعامس هباحصأ عيمج هلقن امو ةديدجلاو ةيدقلا بتكلا
 . روهط هنأ - هللا همحر- يعفاشلا نع فالخلا يف ناب نبا

 هيف يورملا دماح وبأو قاحسإ وبأ لاقو . فقوتف هنع يعفاشلا تلأس : روث وبأ لاقو

 نابأ نب ىسيع نأل حصأ اذهو اًعطق روهطب سيل :ةريره يبأ نب يلع وبأو حيرش نبا لاقو . نالوق

 الو « اعامس هيكحيل - هللا همحر - يعفاشلا هقلي ملو فالخلا لهأ هيكحي ام يكحيف ةقث ناك نإو

 هلمحف فسوی يبآ ىلع ادر هتراهط ةروریصب همالک لوأت هلعلو «هبتک نم ذخأیف ًاصوصنم هدجو

 . هب ةراهطلا زاوج ىلع

 (عوطقلاك ىرخأ دعب ةرم هريغ رهطي ام روهطلا نإ :نالوقي ) يعفاشلاو كلام يأ :ش ( امه ) :م

 لاقف « رشک مالکب انهاه حارشلا تملکتو «لامعتسالاب سجني مل اذإ الإ كلذك نوی الو :ش
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 : لاقف لمكألا هصخلو « مالكلا لاطأ مث نيناوقلا يف بسنأ اذه «يفاكلا »يفو «ةياردلا» بحاص

 نإ اذه نأب هيلعدرو :لاق . هرخآ ىلإ هريغ رهطي ام روهطلا دارأ بلعث نع ىكحي هنأ باوحلاو

 ءام ءامسلا نم مكيلع لزنيو :  ىلاعت هلوق هدضعيو «اًديدس ناك ةراهطلا يف هتياهن نايب ةدايزل ناك
 ةياهنل اًنايب تناك نإو < ءيش يف ليلعتلل نم لوقن سيلف الإو ١١( ةيآلا : لافنألا) € هب مكرهطيل

 . هيف راركتلا نع ًالضف ريغلا ريهطت ىلع لدتسي ال اهيف

 : يزارتألا لاقو . مالكلا اذه رس يل حضتي ملو :همالك رخآ يف ةياردلا» بحاص لاقو

 نأالإ < يدعتملا لعفلا نم هب هبشملاو مزاللا لعفلا نم لاقي هبشملا نأل حماست هيف عوطقلاك هلوق

 . رهطملا ىنعجب راصف نيعلا يف اهرثأ رهظي نأب ةراهطلا يف ةغلابملا

 لب ء«رهطملا ىنعمب روهطلا نأل هريغل رهطم ءاملا - هللا همحر - خيشلا لاق : يقانغسلا لاقو

 لعفلا كلذ يف ةغلابملل يه يتلا روهطلا ةغيص ىلإ رهاطلا ةغيص نم لودعلا ببسب كلذ ملع

 ءاملا ةراهط يف ةغلابملا كلت نوكت سيلو «ركاشلاو رفاغلا يف سيل ةغلابم امهيف روكشلاو روفخلاك

 يف ةدئاز ىنعم نم دبالف < نايس نيتغيصلا اتلك ةراهطلا سفن يف نأل هريغ رهطي هنأ رابتعاب الإ

 ءيشلا رهط نم هنأل رهطملا ىنعمب ءاج روهطلا نأ ال ريهطتلاب الإ كلذ الو رهاطلا يف سيلو روهطلا

 . يدعتلا هنم دافتسي ال اذهو

 انلزنأو * : ىلاعت هلوقب اجتحا - هللا امهمحر - يعفاشلاو اًكلام نأ مالكلا اذه ريدقت :تلق

 ةالصلا حاتفم هنمو ء«ردصم روهطلا نأ كلذ هجوو ٤۷( ةيآلا : ناقرفلا ) € اروهط ءام ءامسلا نم

 ليلخلاو هيوبيس هيلع صن روهطب الإ ةالص الو «بلكلا هيف غلو اذإ مكدحأ ءانإ روهطو «روهطلا

 . تيكسلا نباو يعمصألاو «لماكلا» يف دربملاو

 نم امهل جتحاو « نيلوقلا يف تبثم ريغ ىرخأ دعب ةرم هريغ رهطي ام روهطلا نإ : امهلوق مث
 ىنعم هيف نإف عوطقلاك هريغل ارهطم هسفن يف ارهاط ناك ام روهطلا : بلع نع يور اب امهرصني
 مزاللا رهط نم وه يذلا روهطلا هسايق نادرلا قيقحتو «نآلا ركذ اب هيلع ادروأ ناتغيصلاو راركتلا
 لعفلا نم تذخآ اذإ ةغيصلاو «حيحص ريغ عونتو عوطتك ةيدعتملا لاعفألا نم قتشم وه ام ىلع

 لوعفلا هب قلعتي الو < مونو مانو تومو ديز تام وحن لعافلا يف ريثكتلاو ةغلابملل تناك مزاللا

 . بوثلا تعطق وحن هلوعفم يف يثالثلا ناك ايدعتم لعفلا ناك نإو ةتبلا

 يدعتملا يعابرلا ىنعم هنم ذخؤي نأ روصتي فيكف مزال يثالث لعف نم ذوخآم روهطلاو
 ريثك هانعمف ربص نم روبص نالف : تلق اذإ كنأ ىرت الأ «لوعفملا ريثكتو راركتلا هب دارملا نوكيف
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 مهاقسو) : ىلاعت هلوق اذه قيقحت ىلع لديو «ريثك كلذ لاثمو «ىرخأ دعب ةرم ربصي هنأ ال ربصلا

 ثدح نم ريهطتلا ىلإ نوجاتحي ال ةنحلا لهأ نأ مولعمو ۲١( ةيآلا : ناسنإلا) (؟روهط اًبارش مهبر

 : ريرج لاقو . ةراهطلا ديدشلا رهاطلا نع ةرابع وه لب ثبخ وأ

 ًاروهط نهقير ءام ءاتشلا باباذع

 ثدحلا عفریال ممیتلاو ملسملا روهط مميتلا » : ي لاقو « مهدنع هب رهطي ال قيرلاو

 تناك اذإ لعافلا يف نوكت ريركتلاو ةغلابملا نأب مكلوق ملسن ال : لاقي نأب ةشقانملا نكي :تلق

 تلوح وحن لعافلا نود لعفلا يف ريثكتلا نوكي دق لب «قالطإلا ىلع مزاللا لعفلا نم ةغيصلا

 ال مزال وهو رهط نم روهطلا نإ :مكلوقو «لبإلا تموس وحن لعافلا يف نوكي دقو «تقرطو

 ىلع لمعتسي دق هنأل اعطق عنام ريغ هيلع ساقي الف عونتو عوطتك يدعتملا لعفلا نم قتشملا هباشي
 لمعتسي ال لوعفلا يف ريثكتلاب دارملا نإ : مهضعب لاقف كلذ اوزوج فرصلا لهأ ءزاجملا ليبس

 : لاق اذإ الإ لمعتسي ال هنإف فيعضتلاب تقلغ : مهلوق وحن اعمج لعفلا ناك اذإ الإ فيعضتلاب

 ذئنيحف زاجملا ليبس ىلع الإ فيفختلاب تقلغ الإ لاقي ال ادحاو ناك اذإ ىتح باوبألا تقلغ

 . ةقيرطلا هذهب حيحص يدعتملا نم لوعفلا ىلع مزاللا نم لوعفلا مهسايق

 نم هقاقتشا ناك نإو روهطلا نأ هحرش يف عضوملا اذه يف ةعيرشلا جات هلاق ام كلذ ديؤيو

 عني نأ نكيو ءقاحلإلا حصف ريغلا يف هرثأ روهظ ةطساوب اعرش اًيدعتم لعج هنكل مزال وهو لعف

 دوقولاو دوجسلاك هب رهطتي امل مسا روهطلا : لاقي نأب هب اوجتحا اميف روهطلا ظفلب مهلالدتسا

 . ةغلابم هيف الو ىرخأ دعب ةرم هريغ رهطم هنأ ىلع لدي ام هيف سيلف

 نعو . هتيحل لبب هسأر حسمف أضوت ةي هنأ لوألا كلذ ريغ ءايشأب جتحن نحن :اولاق نإف

 اب هدي رمأف ءاملا اهبصي مل هندب نم ةعمل رظنف لستغا هنأ ايب يبنلا نع امهنع هللا يضر سابع نبا
 . كلذ هيلع

 . حیحص ثيدح وهو .« ءيش هسجنب ال روهط ءاملا» : هيَ هلوق : يناثلا عضوملا

 . ابيرق مميتلا يف هجيرخت يتأي(۱)
 ‹« مقرألا نب ناميلس ةهج نم سابع نبا ثيدح (۲۳۷ /۱) يقهيبلا لاقو )٤ ٠٤( (ةجام نبا ننس» : فيعض (۲)

 يبنلا نع دايز نب ءالعلا نع « ليسارملا» يف دواد وبآ هاور ام هيف ءيش حصأو : لاقو ‹ ةمئألا نع هفيعضت لقنو

 . ها عطقنماذه : لاقو «رثألا ....... ةعل ىآرف لستغا هنآ ي

۳۹۷ 



 اًىضوتم لمعتسملا ناك نإ : - هللا همحر - يعفاشلا يلوق دحأ وهو : - هللا همحر - رفز لاقو

 . هبوث هب لسغ ول امك ارهطم یقبی ارهاط یقال ام نأ :ثلاثلا

 يف اومميتي نأ ةعامجلل زوجي امك اًيناث هب ىدؤي نأ عني ال ةرم ضرفلا هب ىدأ ام نأ : عبارلاو
 .دحاو عضوم

 . يراخبلا هاور . هئوضو ىلع نولتتقي اوداك ًأضوت اذإ ناك مالسلا هيلع يبنلا نأ : سماخلاو

 . اهنولسغي الو مهبايث ىلع رطاقتي ءاملاو نوؤضوتي اوناک مهن : سداسلاو

 جتحي الف ليقع نب دمحم نب هللا دبع هيف نإف « فيعض ثيدح هنأ : لوألا نع باوجلا
 دواد وبأو ملسم هاور ام اهنم ةحيحصلا تاياورلا هتضراع دقو فيكف هريغ هفلاخي مل اذإ هتياورب

 ىلإ ءوضولا ةفص ركذف ًأضوت ةي يبنلا ىأر هنأ -هنع هللا يضر - ديز نب هللا دبع نع امهريغو
 ثيداحألا تاياورل قفاوملا وه اذهو ء«هيلجر لسغو هيدي لضف ريغ ءاي هسأر حسمو : لاق نأ
 .اديدج ءام هسأرل ذخأ مالسلا هيلع هنأ يف ةحيحصلا

 يف امك ةراهطلا ىلإ ةيروهطلا نم هتفص تريغت يذلا يف لمعتسا هنأ : يناثلا نع باوجلاو
 الب يبنلل لحت ال ىتح «عيمجلل ًالالح هنوك ةفص هنع لازو هتفص تريغت ةبرقلا هب ميقآ امل ةقدصلا

 . بيرق نع ءيجي ام ىلع هتبارقو

 نع هب ميقأ الو ضرف دري مل بوثلا لسغ يف هنأل حيحص ريغ مهسايقف :ثلاثلا نعو

 . بيرق

 ضرألاو وضعلاب قلعت ام لمعتسملا نأل حيحص ريغ ةعامجلا مميت ىلع سايقف : عبارلا نعو
 . لامعتسالا ةفص لبقت الف ءاملاك تسيل

 ضعب يف لاق «هئوضو نم لضفام ىلع مهلاتتقا نوكي نأ زوجي هنأ: سماخلا نعو
 يئاسنلا ظفل يفو « هب نوحسمتيف هئوضو لضف نم نوذخأي سانلا لعجف : ةحيحصلا تاياورلا
 دارملا سيلو « سانلا هردتباف هئوضو لضف - هنع هللا يضر - لالب نع جرخأو ثیدحل ا اذه یف

 . مالسلا هيلع هئوضو نم طقاسلا

 . كلذ نع يفعف يرورض بايثلا يف هنكل هلوق ىلع ةليازملاب تبث نإو هلوق

 لد يذلا لوقلا ىلإ عجري ريمضلا :ش ( يعفاشلا يلوق دحأ وهو - هللا همحر - رفز لاقو) :م
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 نوكي هرابتعابو ‹ ةقيقح رهاط وضعلا نأل « روهط ريغ رهاط وهف اًدحم ناك نإو « روهط وهف
 ًالمع ةراهطلا ءاقبو ةيروهطلا ءافتناب انلقف اًسجن ءاملا نوكي هرابتعابو « امكح سجن هنكل ارهاط ءاملا

 ريغ رهاط وه - هللا همحر - ةفينح ىبأ نع ةياور وهو :- هللا همحر - دمحم لاقو .نيهبشلاب

 ‹ روهط

 :م ءوضو ىلع ناك نإ هنأ دارأ :ش ( اًتضوتم لمعتسملا ناك نإ ) :م - هللا همحر- رفز لاقو . هيلع

 ءيش هنم ريغتي ملو هلاح ىلع هسفن يف رهاط ينعي :ش (روهط) :م هلمعتسا يذلا ءاملا يأ :ش (وهف)

 (رهطم ريغ) :م هسفن يف :ش ( رهاط وهف اًندحم ) :م لمعتسملا يأ :ش (ناك نإو) :م هريغل روهط وهف

 سيجنتلا [. . . . 1ل :ش ( ةقيقح ةرهاط) :م ةلمعتسملا ءاضعألا يأ :ش ( ءاضعألا نأل) :م هريغل :ش

 :ش (ارهاط ءاملا نوكي) :م ةقيقحلا رمأ رابتعابو يأ :ش ( هرابتعابو) :م رهاط بوث هب لسغ ول امك
 اذكو اًرهاط بنج لاو ثدحملا قرع ناك اذهلو ةرهاط ءاضعألاو «ءيش هنم ريغتي مل هنأل اروهطو

 .امهلماح ةالص زوجت و امهرؤس

 ةيمكحلا ةساجنلا هب دارأ مكحلا ثيح نم يأ :ش ( اًمكح سجن ) :م ءاملا نكل يأ :ش (هنكل) :م

 :م يمكحلا سجنلا رابتعابو يأ :ش ( هرابتعابو ) :م فالتخالا ىلع برقتلا وأ ثدحلا ةلازإ ببسب

 :م هريغل :ش (ةيروهطلا ءافتناب انلقف ) :م نارابتعا انه راص كلذك ناك اذإف :ش ( اًسجن ءاملا نوكي)

 رابتعابف « ةساجنلا هبشو « ةراهطلا هبش :ش ( نيهبشلاب ًالمع ) :م هسفن يف :ش ( ةراهطلا ءاقبو)
 هجوأب هيلع مكحلاو .ًالصأ ارهاط نوكي ال يناثلا هبشلا رابتعابو «اًرهطم اًرهاط نوكي لوألا هبشلا

 ةيروهطلا طاقسإب امهب لمعف امهدحأ لامهإ نم ىلوأ هجوب ولو امهلامعإو . رخآلل لاطبإ اهنم

 . ةراهطلا ءاقبو

 نأ زوجيو لمعلا ثيح نم يأ ازييمت نوكي نأ زوجي :تلق . اذا بوصنم ًالمع :تلق نإف

 ىلع هبصن نوکی نأ زوجیو نیهبشلاب انلمع اننوک لاح اذکف ءاذک تلعف ینعم ًالاح نوکی
 . نيهبشلاب انلمعو اذكو اذك تلعف ريدقتلا ةيردصملا

 يبأ نع ةياور ) :م لاق هيلع لد دمحم لوق يأ :ش ( وهو : - هللا همحر - دمحم لاقو) :م

 هريغل :ش (روهط ريغ) :م هسفن يف :ش (رهاط) :م لمعتسملا ءاملا يأ :ش ( وه : - هللا همحر - ةفينح

 ةيفاعو -هللا همحر - ةفينح يبأ نع اًضيأ - هللا همحر - رفز هاورو «قارعلا خياشم ذخأ هبو
 ديمحلا دبع مزاح وبأ ةاضقلا يضاق ناك ىتح ءانباحصأ دنع روهط ريغ رهاط وه وأ : لاق يضاقلا

 رايتخا وهو « -هللا همحر- ةفينح يبأ نع هيف ةساجنلا ةياور تبثي ال نأ وجرأ :لوقي يقارعلا
 : «ديفملا» يف لاق . سيقألا رهشألا وهو :(طيحملا »يف لاق . رهنلا ءارو اب انخياشم نم نيققحللا

 بهذم نم حيحصلا وهو «دمحأ لاق هبو « ىوتفلا هيلعو : يباجيبسألا لاقو . حيحصلا وه

 روهمج لوق وهو : يوونلا لاق .كلذ ريغ هنع رذنملا نبا ركذي ملو كلام نع ةياور وهو يعفاشلا
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 لامك هتفص هب تريغتف ةبرق هب تميقأ هنأ الإ ٠ سيجنتلا بجوت ال رهاطلا رهاطلا ةاقالم نأل
 ال» : مالسلا هيلع هلوقل سجن وه : - هللا امهمحر - فسوي وبأو ‹ ةفينح وبأ لاقو . ةقدصلا
 ةيمكحلا ةساجنلا هب تليزأ ءام هنألو « ةبانجلا نم هيف نلستغي الو ‹ مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي

 . ةيقيقحلا ةساجنلا هب تليزأ ءامب ربتعيف

 فا اا

 : يناثلا رهاطلاو «ءاملا لوألا رهاطلا :ش ( سيجنتلا بجوي ال رهاطلا رهاطلا ةاقالم نأل) :م
 ىقال اذإف ءهب بوصنم ىناثلا رهاطلاو «هلعاف ىلإ فاضم ىقال ردصم ةاقالملاو .لوسخغملا وضعلا
 ال هلوق نم ءانثتسالاو ءاملا نأ يأ:ش (هنآ الإ) :م رهاط بوث هب لسغ ول امك ىقالملا ريغتي ال رهاطلا
 نوكي ىلاعت هللا ىلإ برقتلاو «ىلاعت هللا ىلإ برقت يأ :ش ( ةبرق هب تميقأ ) :م سيجنتلا بجوي
 :م هعضوم يف فرعام ىلع ناكملاو تاذلا برق هنم دارملا سيلو ‹حلاصلا لمعلاو ريخلا هيف اب

 هتفص تريغت دقو ةبرقلا هب ميقأ يذلا :ش (ةقدصلا لامك) :م اًبيط نکی ملف :ش ( هتفصب تریغتف)

 لحي یتح هسفن يف لالح رهاط هسفن يف هنکلو هتیب لهآ یلعو ي هللا لوسرل لحت مل یتح
 ةينبو زوجي ال ةاكزلا ةينب اًيمشاه ىطعأ اذإف سانلا لاومأ خاسوأ ةاكزلا ىمس اذه عمو «هريخل
 . ناتياور هيلع عوطتلا ةقدص يفو ادحاو لاملا ناك نإو ءزوجي ةبهلا

 :ش (سجن ) :م لمعتسملا ءاملا يأ :ش ( وه : - هللا امهمحر - فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقو) :م
 نلوبي ال : مالسلا هيلع هلوقل ) :م ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي امك فالخلا ىلع اًمكح امإو ةقيقح امإ
 هجو -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ةياورو بابلا اذه يف ثيدحلا :ش ( مئادلا ءاملا يف مكدحأ
 ةيمكحلا نع ىهن كلذكف لوبلا يهو ةيقيقحلا ةساجنلا نع ىهن امك مالسلا هيلع هنأ هب لالدتسالا

 امأ بصنلاو عفرلا هيف زوجي ثيدحلا . هيف لوبلاك هيف لاستغالا نأ ىلع لدف «لاستغالا وهو
 رمأ ريدقت ىلعف بصنلا امأو « همامتب ثيدحلا هريدقت فوذحم هربخو « ءادتبالا ىلعف عفرلا

 . ةبانحلا نم هيف لستغي الو همامتو هنأ وأ ثيدحلا

 نأل :ش (ةيمكحلا ةساجنلا هب تليزأ ءام) :م لمعتسملا ءاملا نألو يأ يلقع ليلد :ش (هنألو) :م
 يف امك سجنيف ءاملاب ةساجنلا كلت تليزأ دقو ءاعرش ةساجنلا مكح هل بنج لاو ثدحلملا وضع

 ريهطتلاو ١( ةيآلا :ةدئاملا) € اورهطاف اًبنج متنك نإو» : ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو ءةقيقحلا

 يف امك هيلإ ةساجنلا مكح لمعتساف ءاملاب ةساجنلا كلت تليزأ دقو ةساجنلا ةلازإ نع ةرابع

 هب تليزأ يذلا ءاملا ربتعي كلذك ناك اذإف يأ :ش (ةيقيقحلا ةساجنلا هب تليزأ ءامب ربتعيف ) :م ةقيقحلا

 . ةيقيقحلا ةساجنلا هب تليزأ يذلا ءاملاب ةيمكحلا ةساجنلا

 قافتاب لحم ىلإ لحم نم لاقتنالا لبقت ال ضارعألاو لاقتنالا اذه روصتي فيك :تلق نإف
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 لمعتسملا ءاملاب ارابتعا ةظيلغ ةساجن سج هنأ : - هللا همحر - ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور يف مث

 ناكمل ةفيفخ ةساجم : هلوق وهو هنع - هللا همحر - فسوي يبأ ةياور يفو « ةيقيقحل لا ةساجنلا يف

 - لاق ءةبرقلا هجو ىلع ندبلا يف لمعتسا وأ «ثدح هب ليزأ ءام وه لمعتسملا ءاملاو « فالتخالا

 اذهو : - هللا همحر

 لوبق مدع انملس ةقدصلا لامك اًعرش ثبخلاب هفاصتا الإ اًسجن ءاملا ةروريصب ينعي ال :تلق

 ةمئاق ربتعت نأ زوجي ةيمكحلا ةيرابتعالا رومألا نكلو «رخآ لحم ىلإ لحم نم لاقتنالا ضارعألا

 نأ دعبو «يمكح يدايتعا رمأ عئابلل كلملا نأ ىرت الأ «رخآ لحم اهمايق نع رابتعالا عطق دعب
 . هيلإ عئابلا نم لقتنا يرتشملا لبقو تعب : لاق

 هنأ ملسن الف ةبرقلا ةينب ةيناث أضوت اذإ ىضوتملا امأف بنحجلاو ثدحلملا يف اذه انملس :تلق نإف

 ىلإ لقنيو هئاضعأ نع لوزي ىتح ءيش ةيمكحلا ةساجنلا نم هئاضعأب نكي مل هنأل ًالمعتسم نوكي
 .ءاملا

 الو «ربخلا يف ءاج ام ىلع رون یلعرونو ‹ ةراهط ىلع ةراهط هب دارأ دقف ةبرقلا ىون :تلق

 .ءاوس ثدحلا ىلعو ةراهطلا ىلع ةراهطلا تراصف اًمكح هتلازإب الإ امكح ةديدج ةراهط نوكي

 سجن) :م لمعتسملا ءا لا نأ يأ :ش ( هنأ - هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نع نسح لا ةياور يف مث) :م

 ةساجنلا هذه ةفص نايب ىلإ جيتحا لمعتسملا ءاملا ةساجن نيب ال هنأ ىلإ اذهب راشأ :ش ( ةظيلغ ةساجن

 هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا ىورف «هيف تاياورلا تفلتخاف « ةفيفح مأ ةظيلغ يه له

 ردقي ذئنيحف ةيقيقحلا ةساجنلا يف يأ :ش (ةيقيقحلا ةساجنلا يف لمعتسملا ءاملاب ؟رابتعا) :م ظلغم سجن

 نع فسوي يبأ ةياور يفو يأ :ش ( هلوق وهو هنع - هللا همحر - فسوي يبأ ةياور يفو ) :م مهاردلاب

 ةساحن يأ :ش (ةفيفخ ةساجن) :م -هللا همحر - فسوي يبأ لوق هنأ لاحلاو - هللا همحر- ةفينح يبأ

 لجأل يأ :ش ( فالتخالا ناكمل) :م اًمدقم ةياور يف هلوق هربخو أدتبم هنأ ىلع اهعافتراو ةفيفخ

 ءاملعلا فالتخاو ء انركذ امك روهطو رهاط كلام دنع نإف لمعتسملا ءاملا ىف ءاملعلا فالتحا

 1 . فافخإلا ثروي

 ناكو لمعتسملا ءاملا ةقيقح نايب يف عورش اذه :ش ( ثدح هب ليزأ ءام وه لمعتسللا ءاملاو) م

 : هلوق وهو هتفص لمعتسملاو أدتبم ءاملا : هلوقو «دوصقملا وه هنأل مكحلا مدق نكل ميدقتلا هقح

 عيونتلل وأ ةملك :ش (وأ) :م «لوألاأدتبملا ربخ ةلمح لاو هربخ ثدح هب ليزأ ام : هلوقو «ناث ًادتبم

 ىلع ندبلا يف ) :م ءاملا يأ :ش (لمعتسا) :م ثدحلا ةلازإ نيرمألا دحأب ًالمعتسم ءاملا نوكي ينعي

 . رهاط وهو لستغا وأ «ءوضولا ىلع وهو أضوتي نأب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا يأ :ش ( ةبرقلا هجو
 يذلا اذه يأ :ش (اذهو) :م - هللا همحر - فنصملا لاق يأ :ش ( - هللا همحر- لاق) :م
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 - دمحم لاقو .اًضيأ - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق وه :ليقو « - هللا همحر - فسوي يبأ دنع
 ‹ ةبرقلا ةماقإب الإ ًالمعتسم ريصي ال : - هللا همحر

 ليقو) :م نيرمألا دحأب هدنع نإف :ش (فسوي يبأ لوق) :م نيرمألا دحأب ًالمعتسم ءاملا نوك نأ انركذ

 ينعي :ش (اًضيأ - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق ) :م - هللا همحر- فسوي يبأ لوق يأ :ش (وه

 . نيروكذملا نيرمألا دحأب اًضيأ هدنع ءاملا لامعتسا

 طقف :ش ( ةبرقلا ةماقإب الإ ًالمعتسم) :م ءاملا يأ :ش ( ريصي ال - هللا همحر - دمحم لاق) :م
 راص ةبرقلا ةينب ثدحم ًاضوت ولو «ريغ ال ثدحلا ةلازإب - هللا همحر - يعفاشلاو رفز دنعو

 مدعل - هللا همحر - دمحمل اًقالخ - هللا همحر- رفز دنعو امهدنع ًالمعتسم راص دربتلل ثدحللا

 أضوت ولو . ةين الب هدنع ثدحملا ةلازإ مدعل -هللا همحر- يعفاشلا دنعاذكو « ةبرقلا دصق

 ولو . - هللا امهمحر- يعفاشلاو رفزل اًقالح ةثالثلا دنع ًالمعتسم راص ةبرقلا دصقب ىضوحملا

 . اعامجإ ًالمعتسم ريصي ال درولا ءا أضوت

 ريصي ال فارتغالا لجأل بجلا وأ ءاملا يف هدي لخدأ اذإ بنجلا وأ ثدحملا : (طوسبملا »يفو

 هب وني ملو رثبلا يف هلجر لخدأ ولو «لاستغالل ديلا لاصيإ ىون اذإ الإ «فالخ الب ًالمعتسم ءاملا

 بجلا يف زوكلا عقو اذإ اذه ىلعو «ةرورضلا مدعل ًالمعتسم ريصي هنأ مامإلا خيشلا ركذ لاستغالا

 - فسوي يبأ نع ةفورعم ا ةياورلا يف ًالمعتسم ءاملا ريصي ال زوكلا جارخإلل بجا يف هدي لخدأو

 .هللا همحر

 ءءاملا سجنتي مل هلسغ ديري فكلا نود هنم رثكأ وأ اعبصأ ءانإلا يف لخدأ اذإ« ىواتفلا» يفو

 :دمحم دنعو «فسوي يبأ لوق اذه «تارمضملا» يفو . سجنتي هلسغ ديري فكلا لخدأ ولو

 ةياور ال هيدي هب لسغو مامحلا ىرأ نم ةيقب ءاملا عفر ثيح ةيريهظلا» يفو «ىوتفلا هيلعو رهاط

 سجن هيف نم جرح يذلا ءاملاو ناتسجن هاديو سجن : هيف لضفلا نب دمحم لاقو «لصألا يف اذهل

 . حصأ لوألاو رهاط همفو ناتسجن هاديو لمعتسم ءاملا : مهضعب لاقو «لمعتسم

 »يفو ءانباححصأ نع هيف صن ال لامعتسالا مكح ذخأي له ةساجنل ال هذخف لسغاذإو

 ىلع لجر دمحم نع ةعامس نبا «ةريخذلا »يفو « ًالمعتسم تضاب ب ال هنأ حصألا «ةصالحلا

 لسغ اذإ «طوسبملا» يف ءاملا دسفي الو هأزجأ اهيلع حسملا هب ديري ءانإللا يف اهسمغف رئابج هتحارج

 نيجعلاو خسولا نم هدي لسغ ول ام فالخب « ًالمعتسم ءاملا ريصي هدعبو لكألا لبق ماعطلل هدي

 .ثدح ةلازإ الو ةبرق ال هنأل ًالمعتسم ريصي ال هنإف

 اذإو ءال ماعطلا يفو ًالمعتسم ريصي هدعبو ماعطلا لبق مهضعب لاق :«يواحطلا» يفو
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 :لوقي - هللا همحر - فسوي وبأو « برقلاب لازت اهنأو هيلإ ماثآلا ةساجن لاقتناب لامعتسالا نأل

 امك هنأ حيحصلا ؟ ًالمعتسم ءاملا ريصي ىتمو « نيرمألاب داسفلا تبثيف ءاًضيأ رثؤم ضرفلا طاقسإ

 ؛ ًالمعتسم راص وضعلا نع لاز

 ًالقاع يبصلا ناك اذإ ًالمعتسم ءاملا نوكي نأ هبشألاف ةبرقلا دصق ىلع ءانإلا يف هدي يبصلا لخدأ
 «ًالمعتسم ريصي ال ءاملاب رعشلا كلذ تلسخف اهبئاوذ ىلإ ءاملا تلصوأ ةأرما ةف ل ا

 .ًالمعتسم راص هنم ناب دق لوتفم سأر لسغ ولو ءاهسأر نم تبانلا اهرعش تلسغ ول ام فالخب

 فصي فيك :تلق نإف «لمعتسملا ءاملا ىلإ يأ :ش (هيلإ ماثآلا ةساجن لاقتناب لامعتسالا نأل) :م

 : لب هلوقلف هفاصتا امأ :تلق ءاهلاقتنال ضارعألا لبقت فيك اهب فاصتالا دعبو « ةساجنلاب مثإللا

 «ارذق مسالا ىلع قلطأ عراشلا اذهو « "هللا رتسب رتتسيلف تاروذاقلا هذه نم باصأ نم »
 امأو « “هاما رطق رخآ عم هاياطخ تطقاست ههجو لسغ نم » : مالسلا هيلع هلوقلف سجن رذقلاو
 ةدارإب يأ :ش ( ةبرقلاب لازت ) :م ماثآلا ةساجن نأو يأ :ش ( اهناو ) :م عرشلا يف رهاوجلا مكح اهلف

 : مالسلا هيلع لاقو ٠١١( ةيآلا : دوه) (تاثيسلا نبهذي تانسحلا نإ :  ىلاعت هللا لاق « ةبرقلا

 . «اهحم ةنسحلا ةئيسلا عبتأ»

 ءاملا نوك يف :ش ( اضيأ رثؤم) :م ثدحلا ةلازإ وهو :ش ( ضرفلا طاقسإ : لوقب فسوي وبأو) :م

 ةيمكحلا ةساجنلا ةلازإف «هسجنت ءاملاب ةينيعلا ةساجنلا نم ظلغأ يمكحلا ثدحلا نأل ًالمعتسم

 (نيرمألاب) :م ءاملا داسف يأ :ش ( داسفلا تبثيف) :م هنع نسحلا ةياور يف ةفينح وبأ لاق اذهلو «ىلوأ

 . ةبرقلا ةماقإو ثدحلا ةلازإ وهو ضرفلا طاقسإب يأ :ش

 دحأ وهو ‹ هللا رصن ىتم وحن ماهفتسالل ىتم ةملك :ش (؟ ًالمعتسم ءاملا ريصي ىتمو) م

 امك) :م ءاملا نأ يأ :ش (هنأ حيحصلا ) :م لامعتسالا مكح هذخأ تقول نايب اذهو «ةسمخل ا هيناعم

 : لوقت امك هيبشتلل ال تاجافملل انه فاكلا : ىقانغسلا لاق :ش ( ًالمعتسم راص وضعلا نع لاز

 ااف یا در وزرع اج رر ا تاج ایا ءاديز تيأر تیبلا نم تجرح امک

 يف رارقتسالا تقو ىلإ فقوت ريغ نم لامعتسالا تقو وضعلا نع هلاوز تقو ةأجافم ًالمعتسم

 . ةأجافملل انه فاكلا نوك يف «لمكألا»و «ةياردلا» بحاص هعبتو مهضعب معز امك ‹عضوم

 )۳۲٠/٠(. ربلا دبع نبال «دیهمتلا» رظناو ًالسرم ملسأ نب دیز نع )٥/ ۳٣۰( «هئطوم» یف كلام هاور (۱)

 ةالص باتک ۱۳۲ . (۲۹۲) )٥٦۹/۱( ۰. هنع هللا يضر ٤ةسبنع نب ورمع» ثیدح نم ملسم هاور : حیحص (۲)

 . هنع هللا يضر - ةسبنع نب ورمع مالسإ باب نيرفاسلا
 هحيحصت لقنو مكاحلاو ةجام نبال يرذنملا هازعو «يحبانصلا هللا دبع» ثيدح نم )٠٠١( هوحنب يئاسنلا هاور

 . يقيقحتب (۲۹۵) بیغرتلا .امهطرش ىلع
 .(۴۹۳۰) « بیغرتلا حیحص نسح» لاقو يذمرتلا هاور: نسح (۳)
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 . هدعب ةرورض الو ةرورضلل لاصفنالا لبق لامعتسالا مكح طوقس نأل

 هيبشت :اهدحأ : ناعم ةثالث اهل نوكي ةفاكلا ام اهدعب تناك اذإ فاكلا نأ ةاحنلا ركذ :تلق

 لعجا # : ىلاعت هللا لاق « درفملا هيبشتك فكلا لبق تناك امك « ىرخألا نومضمل ةلمج نومضم
 نع هيوبيس ىكح لعل ىنعمب نوكت نأ يناشلاو ٠١۸( ةيآلا : فارعألا) € ةهلآ مهل امك اهلإ انل
 :ثلاثلاو « متشت ال امك سانلا متشت ال : ةمور لاق « كيتآ ام لعل يأ كيتآ امك ينرظتنا : برعلا

 « ورمع دعق ديز ماق امكو «مامإلا ملسي امك لخدأ وحن دوجولا يف نيلعفلا نارق ىنعمب نوكت نأ
 هلاوز اًنراقم ًالمعتسم ريصي ءاملا نأ ىنعملاف ليبقلا هذه نم وضعلا نع لئاز امك : هلوق يف فاكلا

 . ناكم يف هرارقتسا ىلإ فقوت ريغ نم وضعلا نع

 امك ملس وحن اًضيأ ةردابملا ىنعمب نوكت ةفاكلا ام اهدعب يتلا فاكلا نإ :اولاق مهضعبو

 يف اذهو بيرغ وه : اولاق اذه عمو «يفاريسلاو راينا نبا هركذ تقولا لخدت امك لصو لحخدت

 ةرابعلا هذهب ةأجافملل فاكلا نإ لاق مهنم ادحأ نأ رأ ملو هانركذ يذلا نيلعفلا نارق لثم ىنعملا

 .انرکذ اجب اًبیرق اهانعم ناک نإو

 (لاصفنالا لبق) :م ًالمعتسم ءاملا نوك مكح طوقس يأ :ش (لامعتسالا مكح طوقس نال) :م
 زارتحالا رذعت ةرورض لجأل يأ :ش (ةرورضلل) :م ىضوتملا وضع نع ءاملا لاصفنا لبق يأ :ش

 لامعتسالا مكح ذخأي امنإ ءاملا نأ« طيحملا » يفو لاصفنالا دعب يأ :ش ( هدعب ةرورض الو) :م هنع
 .انباحصأ بهذم وه اذه طرشب سيل ناكملا يف عامتجالاو «ندبلا لياز اذإ

 ركذو .ًالمعتسم راص وضعلا نع لياز امك هنأ حيحصلا : هلوقب فنصملا هيلع صن لب :تلق
 ىلع يقبو هيفخ ىلع حسم ولاذکو ءاندنع زجي مل هتيحل نم هذخأ اب هسأر حسم اذإ لصألا يف
 لاع عضوم يف نوكي نأب ىضوتملا نع رطاقتملا ءاملاب ناسنإ أضوت ول اذكو «هسأر هب حسمف للب هفك
 .زوجي ال ضرألا ىلإ هلوصو لبق ءاوهلا نم ءاملا ذخأي وهو

 «ناكم يف رقتساو ندبلا لياز اذإ لامعتسالا مكح ذخأي اغنإو ءاملا («يواحطلا حرش» يفو

 رايتخا وهو « - هللا مهمحر- خلب خياشم ضعبو يعخنلا ميهاربإو يروثلا نايفس لاق هبو
 ربتعيال هنأ راتخملا «ىواتفلا ةصالخ» يفو . ينانيغرملا نيدلا ريهظ يتفي ناك هبو يواحطلا

 . كرحتلا نع نكسو «ناكم يف رقتسي مل ام ًالمعتسم

 باصأ اذإ هب فشني يذلا ىضوتملا بوث سجني نأ ىغبني فنصملاركذ ام ىلعف :تلق نإف
 .  جرحلل طقس كلذ ناب اوباجأ :تلق . ءال

 ليقو سجنيف هيف ةرورض ال اذه : ليق :تلق « ىضوتملا ريغ بوث باصأ اذإ :تلق نإف

 . عوقولا ليلق هنأل لستخملا قح يف ال ىضوتملا قح يف ةرورضلا



 مدعل هلاحب لجرلا - هللا همحر - فسوي يبآ دنعف ءولدلا بلطل رئبلا يف سمغنا اذإ بنجلاو

 .نيرمألا مدعل هلاحب ءاملاو .ضرفلا طاقسإل هدنع طرش وهو بصلا

 اًضرأ ناک ءاوس «ال :تلق «ضرأ يف نوکي نأ طرش ناکم يف رارقتسالا طرش نم :تلق ناف
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 ةحص ىلع لدت اهنأ معز لئاسمب انيلع -هنع هللا يضر - يروثلا نايفس لدتسا :تلق نإف

 وضع يأ نم وآ ءوضولا يف اهنم ةلبلا ذخأف ةعمل هدي يف يقبو لستغا وأ اضوت اذإ : اهنم « هبهذم

 : اهنمو «زوجي هسأر اهب حسمف ةلب هفك يف يقب ول :اهنمو «زوجي ةعمللا لسغو لسغلا يف امك

 هبايث ىلع هئاضعأ نم ءاملا رطاقت ول :اهنمو «هعم ةالصلا تزاج لتباف ليدنملاب هءاضعأ حسم ول

 . ةالصلا زاوج عني ال شحفو

 دحاولا وضعلا يف لقنلا عم نآ لوألا نع ناكملا يف رارقتسالا طرتشي مل نم باجأ :تلق

 يف ةيقابلا ةلبلاب ال وضعلا ىلع ىرج اب ىوأت ضرفلا نآب : ةيناثلا نعو « جرحلا ىلإ يضفي
 .هانركذ دقو ةرورضلاو جرحلاب ةعبارلاو ةثلاثلا نعو «فكلا

 ناك اذإ هنإف ةساجن هندب ىلع سيل يذلا بنجل ا هب دارأ :ش ( رفبلا يف سمغنا اذإ بنحجلاو) :م

 ولدلا بلطل هسامغنا ناك ءاوس بنج هلاح ىلع وهو ءاملا سجن رئبلا يف سمغناو ةساجن هندب ىلع

 ءاملا دسف ةالصلل لاستغالا بلطل سمغنا ول هنأل :ش (ولدلا بلطل) :م هلوقب ديق امنإو هريغل وأ

 هنأل ءاملا بص :ش (بصلا مدعل) :م انج هنوك وهو :ش (هلاحب لجرلا فسوي يبأ دنعف ) :م قافتالاب

 انفلك ىلاعت هللاو «يراجلا نم فعضأ وهو اذكار نوكي همدع دنعو يراجلاك نوكي بصلا دنع

 اغنإو ‹ ريهطتلا هب لصحي الف ةاقالملا لوأب سجني ءاملا نأل لسغلاب ريهطتلا ىبأي سايقلاو «ريهطتلاب

 بصلا طرتشي ال اذهلو رخآ قيرط ىلإ ةرورض الف بصلاب عفدنت يهو «ةرورض ريهطتلاب انمكح
 بوثلا نإ : لاق - هللا همحر - فسوي ابأ نأ يورو . ةريبكلا ضايحلاو يراجلا ءاملا يف لكلا دنع

 يآ :ش (هدنع طرش وهو) :م اًضيأ - هللا همحر- يعفاشلا لوق وهو بصلاب الإ رهطي ال اًضيأ

 :م بصلاب هيف مالكلا :ش (ضرفلا طاقسإل ) :م لاحلل هيف واولاو فسوي يبأ دنع طرش بصلاو

 ءاملا نإف ةبرقلا ةينو « ضرفلا طاقسإ امهو :ش (نيرمألا مدعل) :م ارهاط هنوك وهو :ش (هلاحب ءاملاو)

 .دجوي ملو امهدحأب هدنع ريغتي اغنإ

 همحر- فسوي يبأ ركذ هدعبو ركذلا يف - هللا همحر - ةفينح يبأ دقت قحلا ناك :تلق نإف

 ببسب نايبلا ىلإ هجايتحا ةدايزل فسوي ابأ مدق اغنإ :تلق . هللا همحر- دمحم ركذ هدعبو -هللا

 ريغت ءاملا نأل ء- هللا همحر-ةفينح وبأ هلاق امك هدنع ءاملا سجني نأ بجي ناك نإف هلصأ هكرت

 ةجاحلا ةرورضل ةلأسملا هذه يف هلصأ كرت انإ هنأكف وني مل نإو «ضرفلا طوقسل ًالمعتسم هدنع

 : لاق هنأ هنع يور ام هريظنو . رثبلا دسفيف اًسجن ءاملا ريصي اليك ضرغلا طقسي ملف ولدلا بلط ىلإ
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 .ةبرقلا ةين مدعل ءاملاو « بصلا طارتشا مدعل لجرلا : نارهاط امهالك - هللا همحر - دمحم دنعو

 ‹ ةاقالملا لوأب ضعبلا دنع ضرفلا طاقسإل ءاملا : ناسجن امهالك - هللا همحر - ةفينح يبأ دنعو

 : هنعو «لمعتسملا ءاملا ةساجنب لجرلا ةساجن هدنع :ليقو ءءاضعألا ةيقب يف ثدحلا ءاقبل : لجرلاو

 1 هنع تاياورلا قفوأ وهو «لاصفنالا لبق لامعتسالا مكح هل ىطعي ال ءاملا نأل « رهاط لجرلا نأ

 ءاملا دسفي اليك هدي نع ثدحلا لوزي ال ءاملا فرتغيل ءانإلا يف هدي ثدحملا وأ بنجلا لخدأ اذإ

 :مءاملاو لجرلا يآ :ش ( امهالك - هللا همحر- دمحم دنعو) :م .اذه اذكف «فارتغالا ىلإ ةجاحلل

 هدنع نأل :ش ( ةبرقلا ةين مدعل ءاملاو - هللا همحر- دمحم دنع بصلا طارتشا مدعل لجرلا : نارهاط)

 اذه مدقتدق : تلق .زوجي الف مدعلاب تملع : تلق نإف دجوت ملو برقتلا ةينب ءاملا ريغتي اإ

 طاقسإل ءاملا : ناسجن ) :م ءاملاو لجرلا يأ :ش ( امهالك - هلا همحر- ةفينح يبآ دنعو ) :م هباوج عم

 تطقسأ اذإف «ضرفلا طاقسإل طرشب تسيل هدنع ةينلا يأ :ش ( ةاقالملا لوأب ضعبلا دنع ضرفلا

 يأ :ش ( ءاضعاألا ةيقب يف ثدحلا ءاقبل : لجرلاو ) :م سجنيف هدنع ًالمعتسم ءاملا راص ضرفلا

 همحر-ةفينح يبأ دنع يأ :ش (هدنع ) :م ءاضعألا ةيقب يف ثدحلا ءاقب لجأل لجرلا ةساجنو

 طوقسل طرتشي مل امل ةينلا نأل :ش (لمعتسلملا ءاملا ةساجنب لجرلا ةسساجن هدنع : ليقو) :م .-هللا

 هتساجنب سجنيف هب لصتم لجرلاو ءًالمعتسم ءاملا راصو سامخغنالاب ضرفلا طقس هدنع ضرفلا

 مكح هل ىطعيال ءاملا نأل رهاط لجرلا نأ ) :م -هللا همحر- ةفينح يبأ نع يأ :ش (هنعو) :م

 :م ثلاثلا لوقلا اذه يأ :ش (وهو) :م وضعلا نع ءاملا لاصفنا لبق يأ :ش (لاصفنالا لبق لامعتسالا

 ‹«نيملسملل لهسأ هنوكلو هلصأل ةبسانم رثكأ هنوكل ةفينح يبأ نع يأ :ش ( هنع تاياورلا قفوأ )

 نود نآرقلا ةءارق هل زوجت : يناثلا ىلعو «نآرقلا ةءارق الو ةالصلا هل زوجت ال هلاوقأ نم لوألا ىلعف

 نع ةرابع ميجلاف -طحج - ةلأسم ةلأسملا هذه ىمستو امهالك زوجي :ثلاثلا ىلعو « ةالصلا

 «ناكام ىلع دحاو لك لاح ءاقبإ نع ءاحلاو «ناسجن امهنأل ءاملاو لجرلا نم دحاو لك ةساجن

 - طحن - لاقي دقو . ةثالثلا ءاملعلا بيترت ىلع ماكحألا بيترتو ءامهنم لك ةراهط نع ءاطلاو

 . امهنم لك ةساجن نع ةرابع نونلاف ميجلا عضوم نونلاب

 يورم ريغ بهذملا اذه نإف يوقب سيل ةبرقلا ةماقإ مدعل دمحمل ليلعتلا : ةمئألا سمش لاقو

 يف هدي لخدي بنج لاك ةرورضلا دنع الإ هل دسفم ءاملاب ثدحلا ةلازإ نأ حيحصلاو . اًضيأ هنع

 وبأ انخيش ناك : يرودقلا لاقو . ةجاحلل هلامعتسا طقسي ولدلا بلطل ةرورض رئبلا يفو ءءانإلا

 الف ءاملل لامعتسا ثدحلا ةلازإ نأ انباحصأ بهذم نم يدنع حيحصلا : لوقي يناجرجلا هللا دبع

 مهنمو : «ناخيضاق » يف لاقو « ةرورض رئبلا يف ًالمعتسم ءاملا رصي مل امنإو فالخلا اذهل ىنعم

 لسغ ولو ةرورضلل رشبلا يف الإ اًضيأ ثدحلا عفرب دمحم دنع ًالمعتسم ءاملا ريصي : لاق نم

 ًالمعتسم ءاملا ريصي ليق ةبرقلا ةينب بنج لاو ذخفلاك ءوضولا ءاضعأ ريغ هندب نم اًئيش رهاطلا



 هنم ءوضولاو هيف ةالصلا تزاجو رهط دقف غبد باهإ لكو :لاق

 يف لمعتسملا ءاملا عقو اذإو «ناخيضاق» يف هركذ ًالمعتسم ريصي ال :ليقو « ءوضولا ءاضعأك

 يفو ‹حيحصلا وه اذهو ءاملا ىلع بلغي ملام هب ؤضوتلا زوجيو دمحم دنع هدسفي أل رثبلا

 . راتخملا بهذملا ىلع سيجنتلا

 : ليق نإو «هب ءوضولا زوجي ال : مهضعب لاق ليلقلا قلطملا ءاملا يف لمعتسملا ءاملا عقو اذإو

 همحر - دمحم دنع رئبلا يف عقو اذإ لمعتسملا ءاملا لاق نم مهنمو « حيحصلا وهو زوجي ليقو

 ءاملا نأ هل قرفلاو  هدنع رهاط امهنم دحاو لك نأ عم ةاشلا لوب فالخب هب ءوضولا زوجي ال -هللا

 يفو « بلاغلا ربتعيف هسنج نم سيل ةاشلا لوبو « هيف كلهتسي الف رشبلا ءام سنج نم لمعتسملا

 رهاط هنأل اولد نورشع اهنم حزني دمحم دنع رثب يف هب أضوت يذلا ءاملا بص ول : «ناخيضاق»

 .ةرأفلا نود ناكف هدنع

 حزنت : ليقو اولد نوعبرأ حزني امهدنعو رثبلا ءام لامعتسا زوجي ال يناثلا لوقلا ىلعو :تلق

 .لمعتسملا ءاملا ةساجنب لوقلا ىلع اذه ءاملا عيمج

 مومع بجوت ةركن ىلإ تفيضأ اذإ لك : ةملك :ش ( رهط دقف غبد باهإ لكو :لاق) :م

 نم ةدحاو لك ىنعم اف «ةركن باهإلاو ءازجألا مومع بجوت ةفرعم ىلإ تفيضأ اذإو ءدارفألا

 غابدلل أيهت هنأكف غبدي مل دلجل مسا باهإللاو . هنم ينثتسا ام الإ رهط دقف غبد اذإ باهإلا دارفأ

 .دعتسا يأ ءاتشلل بهأت :لاقيو دعتساو ًأيهت اذإ برحلل بهأت نالف :لاقي

 ام هكاسمإل كسم : لاقي امك هل ةيامحلل انبو يحلل هتبهأ هنأل اًباهإ يمس : «قئافلا» يفو

 ال امو همحل لكؤيام دلجو «ىكذملا ريغو « ىكذما دلج لوانتي دلجلا نم معأ باهإلاو «هؤارو
 اغنإو . كلذ وحنو .ابارج وأ اًمدأ وأ اروح وأ اًيدأ ىمسي لب اًباهإ یمسی ال غوبدملاو ‹لكۇي

 دقف غبداذإ باهإ لكو ريدقتلا ذإ « طرشلا ىنعم مالكلا ردص يف نأل رهط دقف يف ءافلا تلخد

 . رهطي الف غدي مل نإو رهط

 اهيف ردصملاو «رصني رصنو مركي مرك باب نماهحتفو ءاهلا مضب : - رهط - : هلوقو

 - هلوقو «روحسلاو روطفلاك هب رهطلا تبثي ام روهطلاو «ضيحلا ضيقن اضيأ رهطلاو «ةراهط
 . نطابلاو رهاظلا ةراهط نم معأ - رهط

 :م رهاط هنأل هيف يلصي ابوث لعج نأب «غوبدملا باهإ يف يأ :ش (هيف ةالصلا تزاجو) :م

 وحن وأ اولد وأ ةبرق لعج نأب هنم ءوضولا زاج يأ «غوبدملا باهإلا نم يأ :ش ( هنم ءوضولاو)

 يف نايب بوثلا يف نايبلا نأل ىلصم لعج ناب اًسضيأ هيلع تزاج هيف ةالصلا تزاج اذإف « كلذ

 : رثدملا) € رهطف كبايثو# : ىلاعت هلوقل هيلع صوصنم بوثلا نألو « لامعتسالا ةدايزل ناكملا
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 ىمدآلاو ريزنخلا دلج الإ

 . ةلالدلاب هقحلت ناكملا ةراهطو ٤( ةيآلا

 ةدئافلا امف ءهنم ءوضولاو هيف ةالصلا كلذ لمشيف ةراهطلا لوصح دافأ رهط هلوق :تلق نإف
 . كلذ دعب امهركذ يف

 : نيياوجب بيج تلق

 هيلع يلصيف هنطاب نود هرهاظ رهطی : لوقی هناف : كلام لوق نع كلذب زارتحالا : امهدحأ
 . بطرلا نود سبايلا يف لمعتسيو «هيف ال

 . غوبدملا دلجلا ةراهطب لوقي ال نم لوقل درو هتراهطل ديكوت كلذ نأ : يناثلاو

 «ةدئاز هيف ءايلاو يعابر ليدنق لثم ليلعف هنزو ريزنخلا :ش ( يمدآلاو ريزنخلا دلج الإ) م
 لقن دقف ليحجو تيرش ةثلاثلا فالخب ةدرطم ةيناث دازت ال اهنأل سيردنخ اهلثم ةيلصأ نونلاو
 يڻالث اذه ىلع وهف اهعيض يأ نيعلا رزخ نم قتشم هنأ: هديس نبا یکحو . ةدرطم ةدئاز اهنأب

 . نونلاو ءايلا هيف ديزم

 ءاحلا ىلع ميجلا ميدقتب ليحجلاو .ديسألا هب فصو نيلجرلاو نيفكلا ظيلغلا تيرشلا :تلق
 . مالسلا هيلع مدآ ىلإ بوسنم يمدآلاو . ةفشلا ظيلغلا

 . وهام هنم نيتلأسملا يف :تلق نإف

 كلذكو « ال وأ غابدلا لبقي ريزنخلا دلج نأ وهو ءيش ةفرعم ىلع ةينبم اذه ةفرعم :تلق
 اهضعب ةفدارتم ادولج هيف نأل غابدلا لبقي ال ريزنخلا دلج : مهضعب لاقف « هيف فلتخاف يمدآلا دلج
 سجن هنأل هلامعتسا زوجي ال نكلو غابدلا لبقي : ليقو . ؟عئادبلا»و« طيحملا يف هركذ ضعب قوف

 هيلإ فرصني ٠٤١( ةيآلا : ماعنألا) (سجر هنإف :  ىلاعت هلوق يف ءاهلاو «سجر هنأل نيعلا
 هلثم نمضي الو تاكلمتلا عاونأ عيمج الو هعيب الو هب عافتنالا زوجي ال كلذلف هبرقل همحل نود

 نب ثيللا بهذم وهو «(طيحملا» يف هركذ -هللا همحر- فسوي يبأ نع ةياور وهو «ملسملل

 .دوادو دعس

 نكلو غابدلاب رهطي ناسنإلا دلج نأ : «عئادبلاو» («طيحملا» ىف ركذ دقف ىمدآلا دلج امأو
 سجني يمدآلا : يعفاشلا يلوق دحأ يفو . هرعشك هل اًمارتحا هب عافتنالاو هخبدو هخلس مرحي
 عم ينثتسا لصحي ملال هنم دوصقملا نأ الإ نيهجولا دحأ يف غابدلاب هدلج رهطيو توم اب
 . ريزنخلا دلجك غابدلا لبقي ال اًضيأ يمدآلا دلج : ليقو . ىنثتسملا

 : ناهجو ءانثتسالا يف هجوت دقف اذه تفرع اذإف
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 ا و د ا ا تإ
 قف غيد اذإ خابدلا لبقي باهإ لكو : ىنعملا نوكيو غبدلا نم ءانتثسالا نوكي نآ :امهدحأ

 . غابدلا لبقي ال هنأل رهطي ال ريزنخلاو يمدآلا دلج الإ رهط

 غبد اذإ غابدلا لبقي باهإ لك : ىنعملاو ‹ روهط هلوق نم ءانثتسالا نوكي نأ : يناثلا هجولاو

 . غابدلا لبقي ناك نإو رهطي ال هنإف ريزنخلا دلج الإ رهط

 . هتراهط يفني ال هتماركب هليلعت نأل يمدآلا دلج رهطي نأ يضتقي هجولا اذه:تلق نإف

 ‹ رهطي لبقي هنإ : لوقي نم لوق ىلعو «رهطيال غابدلا لبقي ال لوقي نم لوق ىلعف :تلق
 باهإ الإ لقي ملو ريزنخلا دلج الإ : لاق لوألا لوقلا ىلإ رظنلابف ءانلق امك هلامعتسا مرحي نكلو

 الإ : لاق كلذلف ‹ كلذك سيل ريزنخلادلجو «غابدلل دادعتساو ؤيهت هل باهإلا نأل « ريزنخلا

 . يمدآلا دلج يف مالكلا اذكو « ريزنخلا دلج

 دلج اًضيأ ينشتسي نأ يغبني ناك ةراهطلا مدع مزلتسي غابدلل ةيلباقلا مدع ناك نإ :تلق نإف

 رثكأ ةالصلا زاوج عنيو « غابدلا لمتحي ال سجن ةيحلا دلج : لاق يواحطلا حرش يف نأل ةيحلا

 هنأل - هللا همحر - دمحم دنع ليفلا دلج ينشتسي نأ يغبني ناك كلذكو « مهردلا ردق نم

 . هدنع ریزنخلاک

 . فالخلا هيف ال ضرعتي ملو «هيلع قفتملا ركذب ىفتكا :تلق

 . ةناثملاو ةاشلا نيراصم يف لوقت ام :تلق نإف

 ترهط دقف تغبد اذإ ةناثملاو تحلصأ اذإ نيراصملا نأ - هللا همحر - دمحم نع يور :تلق

 . رهطي الف محللاك : فسوي وبأ لاقو . ةناثملاو نيراصملاك:تلق . ساركألا:تلق نإف

 ةساجنلا باب يف هنوكل ةناهإلا عضوم عضوملا :تلق . يمدآلا ىلع ريزننلا عرف ملف :تلق نإف

 ( دجاسمو تاولصو عيبو عماوص تمدهل :  ىلاعت هلوق يفامك ىلوأ كلذ يف يمدآلا ريحأتو

 . ٤١( ةيآلا : جحلا)

 .  «باهإب ةتبملا نم اوعفتنت ال » : اب هلوقب وأ هيلع سابق هنم

 دواد وبأو )۲۹٣۰( هجام نباو )۱٤١١( يذمرتلاو ۳۹٣١( و ۳٣٣٤ و ۳۹٣۳ و ۲ ) يئاسنلا هاور :حيحص )١(

 . ميكع نب هللا دبع نع ىليل يبأ نبا نع ةبيتع نب مكحلا ثيدح نم مهلك )۲۷ ۰ ٤۱۲۸(

 . ٥۲( /۱) متاح يبآ نبال «للعلا» رظنا و « )١/ ١٠١( يقهيبلاو )١/ ۳١( دمحأ هاورو
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 رهط دقف غبد باهإ اي : 5 هلوقل

 رم دقو باهإلاب عافتنالا نع يهنلاو «يتأي يذلا ثيدحلا وهو « صنلا لاطبإ هيف سايق اذه :تلق
 امهنيب ضراعت ال هصيصخت زوجيل همومع يف لخاد كلذ سيلف غوبدم ريغ دلجل مسا هنأ
 . لحملا فالتخال

 هللا يضر - رمع نباو سابع نبا هاور ثیدحلا :ش ( رهط دقف غبد بامإ ايآ : ب هلوقل ) :م
 يف دمحأو هحيحص يف نابح نبا هاورو « "ةعبرألا هجرخأ سابع نبا ثيدحف . -مهنع
 نيمدقتملا ءاملعلا نم ريثكو مهديناسم يف رازبلاو هيوهار نب قاحسإو يعفاشلاو «هدنسم»
 . «هننس» يف يقهيبلا كلذ لعف نمو «مهو وهو ملسم ىلإ مهبتك يف ثيدحلا اذه اوزع نيرخأتملاو

 عقو يقهيبلا نأب نيدلا يقت خيشلا رذتعاو . رهط دقف باهإلا غبد اذإ : ظفلب ملسم هاور انإو
 فلتخي ءاهقفلا نأل كلذ لبقي الو هنم ظفل لك ال ثيدحلا لصأ ديزيو اريثك هبتك يف كلذ لثم هل

 . كلذ يغبني الف « ظفللا فالتخاب مهرظن

 يضر- ةنوميم ةالوم ىلع قدصت : لاق ملسمو يراخبلا هاور ام بابلا اذه ثيداحأ نمو
 « هب متعفتناف هومتغبدف اهباهإ متذخأ اله » : لاقف هَ هللا لوسر اهب رمف تتامف ةاشب - اهنع هللا

 ام صرقلاو ءاملا يف سيل وأ » : دازو ينطقرادلا هاورو . «اهلكأ مرح امنإ » :لاقف ‹ ةتيماهنإ :اولاقف

 هغابد نإ» : ظفل يفو . «اهكسم يف مكل صخرو ءاهمحل مكيلع مرح اغنإ» : ظفل يفو « هرهطي
 اهلك ديناسألا هذهو : لاق مث:- اهنع هللا يضر - ةنوميم ثيدح يف ظافلألا هذه جرخأ « «روهط
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 انغبدف ةاش انل تتام : لاقف ةي يبنلا ةجوز ةدوس ثيدح نم اًضيأ يراخبلا هاور امو

 . انش راص یتح هيف ذبنن انلز ام مث ءاهکسم

 - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع «هننس» يف يقهيبلاو « هحيحص» يف ةيزخ نبا هاور امو

 وأ هسجم وأ هثبخ ليزي هغابدو » :لاقف « ةتيم هنإ هل ليقف ءاقس نم أضوتي نأ يب يبنلا دارأ :لاق

 . مكاحلا هاورو حيحص هدانسإ : يقهيبلا لاقو . " هسجر

 دبع نع ملسأ نبا ديز ثیدح نم (۲۹۰۷) ةجام نباو ۱٤۱١(  ) يذمرتلاو « )۳۹٣۰۵( يئاسنلا هاور : حیحص (۱)

 ۳٤۳( و ۲۷۰ /۱) دمحأو نابح نبا هجرخأ اذک «اعوفرم» سابع نبا نع ةلعو نب نمحرلا

 )١/ ۱۸١( «ةيارلا بصن ». هئطوم يف كلامو رازبلاو هيوهار نباو يعفاشلل : يعليزلا هازع

 (۱۸۲ )١/ «ةيارلا بصن» رظناو ‹ ٤۱ : ٤۹( /۱) ينطقرادلا ننس( ۲)

 .ةلع هل ملعأ ال : لاقو يبهذلا هقفاوو )١/ ١١١( مكاحلا هححص : حيحص (۳)

 . (۱۷ /۱) هننس يف يقهيبلا هاورو
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 غابد » : ب هللا لوسر لاق : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع هحيحص يف نابح نبا هاور امو

 دبع ثيدح نم «هحيحص» يف نابح نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور امو . ""ءاهروهط ةتيملا دولج

 عفتني نأ رمأ مالسلا هيلع هللا لوسر نأ - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع همأ نع نابوث نب نمحرلا

 . ثيدحلا اذه ريغ دمحمل فرعي الو ةفورعم ريغ دمحم مأب رازبلا هلعأو . '"تغبد اذإ ةتيملا دولجب

 . همأ لجأ نم هرکنأ هنأک «همآ يه نم : لاقف « ثيدحلا اذه نع دمحم لئسو

 ةوزغ يف هيب يبنلا نأ قبحملا نب ةملس نع ةداتق نب نوج نع يئاسنلاو دواد وبأ هاور امو

 « ؟اهيتغبد دق تسلأ» :لاق ‹ ةتيم ىل ةبرق الإ يدنعام :تلاقف « ةآرما دنع نم ءامب اعد كوبت

 ٤ انا قادما و هي ىف نابحب نئ ءاورو . "«اهروهط اهغابد ناف » : لاق «یلب :تلاق

 . ةداتق نب نوجلااذه نم فرعأ ال : لاق دمحأ نع ىكحيو «نوجب مرثألا هلعأو

 لک روهط» : اعوفرم -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم يقهيبلا مث ينطقرادلا هاور امو

 . تاقث هلاجرو نسح هدانسإ : الاقو « «هغابد میدآ

 : لَ هللا لوسر لاق : تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح نم ينطقرادلا جرخآو

 نب فورعم هیفو «هحالص دیزی نآ دعب احلم وآ ادامر وا ناک اًبارت تغبد يه اذإ ةتيملا دولجب اوعتمتسا»
 . ثيدحلا ركنم : يدع نبا لاقو « لوهجم : متاح وبأ لاق « ناسح

 هيلع هللا لوسر مرح اغنإ : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا ثيدح نم اًضيأ جرخأو

 لاق « رابجلا دبع هيفو « "هب سأب الف فوصلاو رعشلاو دلج ا امأف ءاهمحل ةتيملا نم مالسلا

 . يعخنلا كيرش هدانسإ يفو (دراوملا /۱۲۳) نابح نبا : حيحص (۱)

 قیرط نم (دراوملا /۱۲۲) نابح نباو (۷۹۲) هجام نباو « )۲۸٤( يئاسنلاو « (۸۹۰) دواد وبآ هاور:فیعض (۲)

 . ةشئاع نع همآ نع نمحرلا دبع نب دمحم نع طيسق نب ديزي نع كلام
 ال : ينيدملا نبا لاقو « لوهجم :دمحأ لاق « «ةداتق نب نوج» يف اوفلتخا نكل حيحص هدانسإ : يوونلا لاق (۳)

 . )۲۱۸/١( «بذهملا حرش» ها فرعي

 بصن» ها وه نم يردأ الو ثيدحلا اذه ريغ «ةداتق نب نوحل» فرعأ ال : لاقو ريبكلا هللع يف يذمرتلا هاورو

 )١/ ٠۸۳(. «ةيارلا

 .(دراوم )۱۲٤/ نابح نباو )٦/٥(« و ٤٤٩( /۳) دمحآ هاورو

 .ها «تاقث هتاور» هلوق الإ عوبطملا يف سيلو )١/ ۲١( يقهيبلاو )١/ ٤۹( ينطقرادلا ننس )٤(

 ناسللاو « )٤/ ٠٤١( نازيملا يف هتمجرت «ناسح نب فورعم» ةمجرت )١/ ۴۲١( يدع نبال لماكلا )٥(

 . لماكلا بحاص يدع نب دمحأ يبأ راكنتسا لقنو ١ /۱) يقهيبلا هاور ثيدحلاو 7/7

 . (۲۳/۱) يقهيبلا هقيرط نمو « )١/ ٤۷( ينطقرادلا ننس :فيعض (1)

۱ 
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 . ثيدحلا اذه يف «تاقثلا» يف نابح نبا هركذ : تلق . فيعض : ينطقرادلا

 لوسر تعمس : لوقت ةي يبنلا جوز - اهنع هللا يضر - ةملس مأ ثيدح نم اًضيأ جرخأو
 هيفو '«ءاملاب لسغ اذإ اهنورقو اهفوصو اهرعشب ساب الو « غبد اذإ ةتيملا دلجب ساب ال » : لوقي هيب هللا
 . هريغ هب تأي ملو كورتم : ينطقرادلا لاق «رفسلا نب فسوي

 : لاق ةي هللا لوسر تعمس : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا ثيدح نم اًضيأ جرخأو

 : ماعنألا) € اًحوفسم امد وأ ةتيم نوكي نأ الإ همعطب معاط ىلع اًمرحم يلإ يحوأ اميف دجأ ال لق > »
 نسلاو فوصلاو رعشلاو نورقلاو دلجلا امأف ءاهنم لكا ام الإ لالح ةتيملا نم ءيش لك الأ ٠٤١( ةيآلا

 . كورتم وهو : لاق يلذهلا ركب وبأ هيفو . "«ىكذي ال هنأل لالح هلکف مظعلاو

 ةاش ىلع رم ةي هللا لوسر نأ - امهنع هللا يضر - رمع نبا ثيدح نم يقهيبلا هاور امو
 هللا دبع نب مساقلا هيفو  روهط اهغابد نإف اهباهإ اوغبدا ١ : لاق « ةتيم : اولاقف « ؟هذه ام » :لاقف

 دولج غابد» : لاق ةي يبنلا نأ - هنع هللا يضر- تباث نب ديز ثيدح نم اًضيأ جرخأو . فيعض
 . “«اهروهط ةتيما

 ةاش تتام :لاق سابع نبا ثیدح نم هدنسم يف رازبلاو همجعم يف يناربطلا هاور امو

 ءاطع نب بوقعي هيفو . ”«هروهط ميدألا غابد نإف اهباهإب متعتمتسا الهف » : الب يبنلا لاقف ةنوميم
 . تاقثلا يف نابح نبا هركذو «ثيدحلا ركنم - هللا همحر - دمحأ لاق . لاقم هيف حابر يبأ نبا

 : بهاذم ةعبس ءاملعلل ةلأسملا هذه يفو . نيفلاخملا ىلع انل ةجح اهلك ثيداحألا هذهو

 . فنصملا هركذ دقو انبهذم :لوألا

 دلوتي امو « ريزنخلاو بلكلا دلج الإ لكلا رهطي هنأ - هللا همحر - يعفاشلا بهذم :يناثلا
 .امهدحأ نم وأ امهنم

 بهذم وهو «طيحملا» يف هركذ - هللا همحر - فسوي يبأ نع ىوري « عيمجلا رهطي :ثلاثلا

 .دوادو ثيللا

 .(۲۲ /۱)هقیرط ريغ نمو « ۲٤( /۱) يقهیبلا هقیرط نمو « ٤۷( /۱) ينطقرادلا ناس : عوضوم (۱)
 ٤۸( /۱) ينطقرادلا ننس (۲)
 . مساقلا قیرط نم ٤۸( /۱) ينطقرادلا هاورو (۳)

 )٤( دیهمتلا عجار )٤/ ٠١۸(ء يواحلاو )۱۸/۱(.

 نع بوقعي هاورو ٤٤(. /۱) ينطقرادلا هجرخآ « هوحن سابع نبا نع ءاطع «نع» جیرج نبا هعبات :فیعض )٥(
 اًئيش هل «جیرج نبا» ةعباتم دیفت الو «ءاطع

۲ 
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 : كلام نع ىكحي « هنطاب نود هرهاظ كلذك :عبارلا

 . يرهزلا نع ىكحي «سبايلاو بطرلا يف غابد ريغ نم اهب عفتني :سماخلا

 وبأو « كرابملا نباو ‹«يعازوألا هلاق «هريغ نود محللا لوكأم دلج غابدلاب رهطي : سداسلا

 . قاحسإو «روث

 وهو <« -مهنع هللا يضر - ةشئاعو هنباو رمع نع ىوري « غابدلاب اهنم ءيش رهطي ال :عباسلا

 يبنلا نع ميكع نب هللا دبع ثيدح نم ةعبرألا هاور ام ريغ اهنم نيعباتلا ثيداحأ دمحأ نعو

 : يذمرتلا لاقو . بصع الو باهإب ةتيملا نم اوعفتنت ال نأ رهشب هتوم لبق ةنيهج ىلإ بتك هنأ ةا

 بيذهت» يف يربطلا ريرج نبا هاور ام اهنمو . (هحیحصا يف نابح نبا هاورو نسح ثیدح

 . يشب ةتيملا نم اوعفتنت ال» : ب هللا لوسر لاق : لاق رباج ثيدح نم «راثآلا

 لوسر ىهن» : لاق - امهنع هللا يضر - رمع نبا ثيدح نم اًضيأ ريرج نبا هاور ام اهنمو

 . «باهإب ةتيلا نم عفتني نأ اَ هللا

 يتلا عابسلا دولج نع ىهن مالسلا هيلع هنأ هححصو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ام : اهنمو

 . سرتفت

 5 اًتتمو انس برطضم هنآ : لوألا ةثالث رومأب لولعم هنأ ميكع نبا ثيدح نع باوجلاو

 ال نأ مهيلإ بتك مالسلا هيلع يبنلا نأ انل خيش انثدح هنع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع : لوألاف

 يف نحنو ةي يبنلا نأ انباحصأ انثدح ةياور يفو « نابح نبا هاور . ءيشب ةتيلا نم اوعتمتسي

 هاور . بصع الو دلجب ةتيملا نم اوعفتتت الف ةتيملا ةدلج يف مكل تصخر تنك ينإ ةنيهج ضرأ

 . «طسوألا همجعم »يف يناربطلا

 لاقو «نيرهش وأ رهشب يورو رهشب هتوم لبق يورام وهو نتملا بارطضا ينعي :يناثلا

 . مايأ ةثالثب هتوم لبق يورو «اًموي نيعبرأب هتوم لبق رخآ ظفل يف ءاجو : يقهيبلا

 ‹ لسرم وهف هل ةبحص ال : هريغو يقهيبلا لاقف « هتبحص يف فالتخالا ةلعلا نم : يناثلاو

 عجر هنإ : ليقو «هيف ةاورلا لزلزت ىأر ال هيف فقوت - هنع هللا يضر - دمحأ نأ لالخلا نعو

 .هنلع

 . اًبیرق هجیرخت مدقت :حیحص (۱)

 . )۲٠۸/١( عمجملا رظنا ‹ طسوألا يف يناربطلا دنع رخآ ظفل هلو(۲)

41۳ 



 ¢ ةتيملا دلج يف - هللا همحر - كلام ىلع ةجح همومعب وهو

 قلطنا هنآ ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع يدنكلا ةبتع نب مكحلا نع «مامإلا» يف لاق :ثلاثلاو
 نبا نأ ينوربخأو يلإ اوجرخف بابلا ىلع تدعقو اولخدف : لاق ميكع نب هللا دبع ىلإ سانو وه
 ةتيملا نم اوعفتنت ال نيرهشب هتوم لبق ةنيهج ىلإ بتك مالسلا هيلع هللا لوسر نأ مهربخأ ميكع

 لاقو . نولوهجم مهو هيلع نيلخادلا سانلا نم عمس هنأ ةياورلا هذه يفف . . بصع الو باهإب
 « بارطضالا ريثك هنكلو خسنلا يف ةلالدلا رهاظ ميكع نبا ثيدح نأ فاصنإلا قيرطو : لالحلا
 ال فوقوم اهلك ةلوانملاو ةداجولاو باتكلاو باتك ميكع نبا ثيدحو عامس سابع نبا ثيدحو
 « ةحصلا يف سابع نبا ثيدح مواقي ال وهف حص ولو « ةهفاشملا مدعل عاطقنالا ةهبش نم اهيف
 لك ىلع فاخ ريغو «ناحجرلا عيمج نم ةدعاق موقأو ادنس حصأ نوكي نأ خسانلا طرش نمو
 حيجرتلا تاهج نم ةهج يف سابع نبا ثيدح يزاوي ال ميكع نبا ثيدح نأ ثيدحلا ةعامج

 . اهعيمج نع ًالضف

 نبا ثيدح نعو .هلقن ىلع دمتعي ال نمم وهو ةعمز هتاور يف نأ رباج ثيدح نع باوجلاو
 .نوفرعي ال ليهاجم هدانسإ يف نم ةماع نأ - امهنع هللا يضر- رمع

 . غبدلا لبق لغتست تناك اهنإ : ليق دقف عابسلا دولج نع يهنلا امأو

 دلج يف كلام ىلع ةجح همومعب) :م « « رهط دقف غبد باهإ اي » : يب هلوق يأ :ش (وهو) :م
 ابارج لعجيف عئالا نود ءايشألا نم دماج ا يف هب عفتني هنكل رهطي ال :لوقي هنأل « :ش (ةتيما
 اذإ ةركنلاو ةركن باهإلا نأ صنلا اذه مومعب دارأو ءامهوحنو لسعلاو نمسلا نود بوبحلل

 يأ هريدقت ‹ هوبرض اذإ مهلك قتعي «رح وهف كبرض يديبع يأ هلوقك « معت ةماع ةفصب تفصتا
 . هنطاب ءانثتسال ىنعم الف هنطابو هرهاظ ةراهط ىلع لدي همومعب ًاضيأو «رهاط وهف غوبدم باهإ

 يضر - ةفينح وبأ لاقو :لاق «غابدلا لبق ةتيملا دلج ةبه زوجي يدرواملا لاق : يوونلا لاقو
 . سجنلا بوثلاك هتبهو هعيب زوجي - هنع هللا

 «طيحملا» يف هركذ ءاهكيلمت الو غابدلا لبق ةتيملا دولج عيب زوجي ال لب « هنم وهس اذه :تلق

 لسخغیو نهرا دحأ يف حص سجنلاب هغبد ولو « فالتإلاب نمضي الو ٠؟يواحطلا حرشاو
 ال اماذكو «ديدجلا يف هلكأ لحي همحل لكؤي ام غوبدملا ةتيملا دلجو ءرهطي اندنعو مهدنع هدعب

 . ةاکذلاب لحي الو هجو يف همحل لکؤي

 يفف «كلذب لوقيال اًكلام نأل يغبنيامك سيل - كلام ىلع ةجح - هلوق نأ ملعا مث
 ةجح ثيدحلا اذه امن إو «فيعض هنع لقنلا اذهف غابدلاب رهطي ةتيملا دلج نأ ةيكلاملل «رهاوجلا»
 . غابدلاب رهطي ال ةتيملا دلج هدنع نإف دمحأ ىلع

1٤ 



 نماوعفتنتال» :مالسلا هيلع هلوق وهو « باهإب ةتيملا نم عافتنالا نع دراولا يهنلاب ضراعي الو

 سيلو « بلكلا دلج يف - هللا همحر - يعفاشلا ىلع ةجحو غوبدملا ريغل مسا هنأل ؛«باهإب ةتيملا

 عافتنالا نع دراولا يهنلاب) :م روكذملا ضراعي ال يأ لوهجملا ةغيص ىلع :ش (ضراعي الو) :م
 مسا) :م باهإلا نأل يأ :ش ( «هنأل باهإب ةتيملا نم اوعفتنت ال» : مالسلا هيلع هلوق وهو باهإب ةنيملا نم

 داحتا يضتقي ضراعملا نأل « نيثيدحلا نيب ةضراعم ال ذفنيحف اًيدأ ريصي غبد اذإف :ش (غوبدملا ريغل

 لحو رمخلا ةمرحك ادحاو امهلصأ ناك نإو ‹«ضراعتلا يفني هتلاح فالتخاو هتلاح داحتا عم لحل

 . لخلا

 ثيدحلا يأ كلام ىلع ةجح هلوق ىلع فطع :ش ( - هللا همحر - يعفاشلا ىلع ةجحو) :م

 :ش ( بلكلا دلج يف ) :م ةراهطلا مدعب لوقي هنإف - هللا همحر - يعفاشلا ىلع اًضيأ ةجح روكذملا

 هدنع نأل ةدئاف ةدايز هل سيل بلكلاب هصيصختو «يمدآلاو ريزنخلا دلجب يعفاشلا هساقو غابدلاب

 يف ركذ امل ةقفاوم بلكلا صح اغنإ هنأ رهاظلاو «غابدلاب هدلج رهطی ال همحل لکؤي ال ام لک

 بلكلا ىوس غابدلاب عابسلا دولج ةراهطب لاق ثيح بلكلاب فالخلا صن هيف نأل «رارسأللا»

 . يعفاشلا دنع ريزنخلاو

 لكأ اذإ ملعملا بلكلا نإ : لوقي هنأ - هللا همحر - يعفاشلا نم بجعلاو : يزارتألا لاقو

 ال هدلج نإ :لوقي مث «لاسرإلا تقو ادمع ةيمستلا بالكلا ىلع كرت نإو « هلكأ لحي اديص

 «هديص زاج فيكو « ةرورض الب نيعلا سجنب عافتنالا زاج فيكف «نيعلا سجن هنأل غابدلاب رهطي

 ؟نيعلا سجن وهو ريزنخلا يف زوجي ال اذه لثمو

 غابد زاوج مزلتسي ال هدیص لح نأل بجعتلا ثروي ام هيف سیلو « هنم بجعتي فک :تلق

 اذه عمو لقتسم صنب درو كلذ نم دحاو لكو هديص ميرحت مزلتسي ال نيعلا سجن هنوكو «هدلج
 ء اذه ىلع يشي سيل كلذ نأل غبد اذإ هدلج ةراهط انعنم امو نيعلا سجن بلكلا نأ اندنع ةياور

 . صنلا مومع ىلع لب

 بلكلا -هللا همحر - يعفاشلا سايق نع باوج اذه :ش ( نيعلا سجنب بلكلا سيلو) :م

 *يفف . نيعلا سجن بلكلا نوك يف تاياورلا تفلتخاو «باتكلا يف ركذي مل نإو « ريزنخلا ىلع

 سجنب سيل :انخياشم ضعب لاقو «ةسجن بلكلا نيع اندنع بهذملا نم حيحصلا «طوسىملا

 سجن هنأ «هديرجت» يف يرودقلا هركذ «ةريخذلا» يفو . نسحل ا ةياور وهو «عئادبلا »يف لاق . نيعلا

 يبأ نع ةعامس نبا ىور «نويعلا» يفو . -هللاامهمحر - دمحمو فسوي يبأ دنع نيعلا

 اق ا نوا تد ر و
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 :ىلاعت هلوق يف ءاهلا ذإ نيعلا سجن هنأل ؛ريزنخلا فالخب « ادايطصاو « ةسارح هب عفتني هنأ ىرت الأ

 ‹ هبرقل هيلإ فرصنم ٠٤١( ةيآلا : ماعنألا) 4 سجر هنإف

e 

i RE لا ةر لار «ةراجإو ادايطصاو 

 الف امهب ديصيل ادويص اًياب وأ اًملعم اًبلك رجأتسا ول :« ديرجتلا »يف لاقو . ملعي ال رونسلا نأل
 ريصح وبأ مكح دقو ا

 نا يأ :ش (هنآ) :م حيضوتلاو هيبنتلل NAE :ش ( یرت الأ) : ۴

 ا ن ا :ش ( ةسارح هب عقتني) :م بلكلا

 ءةلاحم ال سج هنإف نيقرسلاب لكشي الو «نيعلا سجن سيل هنأ ىلع كلذ لدف « دايطصالا ثيح
 هراتخا يذلا وهو «ةقارإلل رمخلا نم وندلاك كالهإلاب عافتنا هنأل «هريغ وأ اداقيإ هب عفتنيو
 . اًضيأ فنصللا

 نأ « نويعلا» يف -هللا همحر- فسوي وبأ ركذ اب اولدتسا نيعلا سجن هنأ ىلإ اوبهذ نيذلاو
 ءهتالص زاوج عنم مهردلا ردق نم رثكأ هنم ناسنإ بوث باصأف ضفتناف ءاملا يف عقو ول بلكلا
 لدف «ريزنخلاو بلكلا نم سجنأب تيملا سيل : دمحم لوقيو هدلج ىلإ ءاملا لصو اذإ : لئسف
 . يسخرسلا ةمئألا سمش رايتخا وهو «نيعلا سجن هنأ ىلع

 كلذ ىعدا نمف «مالكلا نم ردقلا اذهل بلكلا يف تبثت هتساجن نأ ملسن ال : يزارتألا لاقو
 . نيعلا ةساجن يف دمحم نع صن دري ملو «نايبلا هيلعف

 .دمحم دنع نيعلا سجن هنأ يرودقلا نع ٠ ةريخذلا » بحاص نع نآلا انركذ دق : تلق

 هلوق يف ءاهلا ذإ نيعلا سجن هنأل ) :م ريزنخلا دلج الإ : هلوقب لصتم :ش ( ريزنغلا فالخب) :م

 نإف يأ (هنإف» : ىلاعت هلوق ييف ريمضلا ءاه يأ ءاهلا نأل يأ ليلعتلل ذإ ةملك :ش ( 4 سجر هنإف

 سجرلا : يوغبلا لاقو .دحاو زجرلاو سجرلا : ليقو «ءارفلا هلاق رذق يأ € سجر  ريزنخلا

 . ةساجنلا

 ريزنخلا برقل يأ :ش (هبرقل) :م ٠٤١( ةبآلا : ماعنألا) € سجر هنإف ريزنخ محل وأ # : ىلاعت هلوق

 . محللا نم برقآ ريزنخلا ىلإ ريمضلا نأ دارأ

 . هيلإ ريمضلا عجري نأ بجيف فاضملا وه مالكلا يف ركذلاب دوصقملا :تلق نإف

١ 
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 نم هددصب نحن امو «هيلإ فاضملا ىلإ دوعي نأ زوجي ناك نإو ادوصقم هيلإ فاضملا نوكي دق :تلق

E a E E 

 . عيمجلا لمشي هيلإ عجر نإو «هريغ مرحي

 :لاق مث «فنصملا مالك لصحم لاؤسلا اذه نع باوجلا يف ذخأ هنأ يزارتألا نم بجعلاو
 . يرطاخ هل حنس ام باوجلا اذه

 لوقأ .سكعنيالو محللا ىلع هلامتشال امهب لمع ريزنخلا ىلإ هفرص يف ليقو :اًضيأ لاقو
 ءاًسجن نوكي ال محللا ىلإ ريمضلا دوع ريدقت ىلع دلجلا نأل ملسن ال : لوقي نأ لئاقل نأل رظن هيف

 لمعلا نوكيف ةافانم سجن ريغو اًسحن دلج ا نوك يفو «ءاًسجن نوكي ريزنخلا ىلإ هدوع ريدقت ىلعو
 . همالك یهتنا . طوحأ امهب

 وه له يردأ الف ةرابعلا هذهب تيأر ينإف : - حيشوتلا بحاص وه : ليقو - هلوق :لوقأ
 اغإ ةافانملا نأل ملسم ريغ - ةافانم سجن ريغ وأ اًسجن هنوك يف - هلوقو . دحأ نع هلقن وأ هدنع نم
 فيكف نيريدقتب روكذملا لئاقلا هلاق يذلاو .دحاو ريدقتب سجن ريغو اًسجن هنوك ناك اذإ نوكت
 . ةافانملا نوكت

 ال ءاهلا نأ ةيماهلإلا ةبوجألاو ةينابرلا راونألا نم يداؤف يف يل رهظ امو : يزارتألا لاق مث

 هيلإ عجر ولف «ليلعتلا ماقم يف جرخ 4 سجر هنإف# : ىلاعت هلوق نأل محللا ىلإ عجرت نأ زوجي
 هلوق نم تفرع همحل ةساجن نأل اذهو « ةرداصم هنوكل دساف وهو هسفنب ءيشلا ليلعت ناكل
 ذعنيحف ةساجنلا ةيآ ةماركلل ال ءاذغلل هتيحالص عم ءيشلا ةمرح نأل € ريزنخ محل وأ $ : ىلاعت
 . سجن همحل نإف سجن ریزنخ محل : لاق هنأک هانعم نوکی

 « سجن ريزنخلا نأل سجن ريزنخ محل : لاق هنأك هانعم نوكي ذئنيحف ريزنخلا ىلإ عجر اذإ امأ
 . بابلألا يلوأل بابلا يف قيقحتلا وه اذه . سجن هلك نأل «سجن ريزنخلا نم ءزجلا اذه نإ ينعي

 نأل «ةحيحص ريغ محللا ىلإ ريمضلا عوجر زاوج مدعب هاوعد نأل رظن هلاق اميف :تلق
 ءاًحيحص هيلإ فاضملا ىلإ إ هعوجر ناك نإو فاضملا ىلإ ريمضلا عوجر بابلا اذه يف لصألا

 نأ لصألا نإف « هتملکو دیز مالغ تیآر : كلوق يف امك ركذلاب دوصقملا وه فاضملا نأل كلذو

 دهع نوضقني نيذلاو :  ىلاعت هلوق يف امك ديزل نوكي نأ زوجي ناك نإف « مالغلل ملكتلا نوكي
 فاضملا نم دحاو لك ىلإ عجري نأ زوجي ريمضلا نإف (۲۷ ةيآلا : ةرقبلا ) ( هقاشيم دعب نم هللا
 . هيلإ فاضملاو

 يف قيقحتلا وه اذه - هلوقو « ها ليلعتلا ماقم يف جرخ سجر : هلوقب يزارتألا ليلعت مث

1۷ 



 هتمارکل يمدآلا ءازجأب عافتنالا ةمرحو

 ةتيملا نم دحاو لك نإف - ريمضلا يف ريدقتلا نوكي نأ بابلا اذه يف قيقحتلاو « نارمألا زوجي

 نأ كلذب نيبف « اًمرحم : هلوقل ًاليلعت اذه نوكيف - سجن يأ سجر ريزنخلا محلو حرفسملا مدلاو

 ةساجنلا مالكلا ردص نم مزلي ناك ال 4 سجر هنإف» ركذي ملول هنأل «ةسجن اهنأل مارح ءايشألا هذه

 . ةساجنلا مزلتست ال ةمرحلا نأل < ءايشألا هذهل

 . همحل ىلع ريزنخلا يف ةساجنلا راصتقا مزلي اذه ىلعف :تلق نإف

 هريغ نود محللا يف الإ نوكي ال معطلاو € همعطب معاط ىلع # : لاق هنإف كلذك رمألا :تلق

 . بولطملا وهو

 . هرعش لامعتساو غابدلاب هدلج لامعتسا زوجي اذه یلعف :تلق نإف

 ىلعف «لبقي هنإ : مهضعب لاق دقف « ال مأ غابدلا لبقي له « هيف فلتخا دقف هدلج امأ :تلق

 : مهضعب لاقو - هللا همحر- فسوي يبأ نع ةياورو دوادو ثيللا بهذم وهو « غابدلاب رهطي اذه

 . بيرق نع ىضم اميف اذه انركذ دقو «غابدلاب رهطي ال اذه ىلعف « لبقي ال هنإ

م نأ ريغ لكلا مكح ءزجللو «هنيعب سجن وه ام ءزج هنإف هرعش امأو
 هب عافتنالا حابأ دمح

 . اجرح هسيجنت يف نأل ةرورضلل ةفكاسألاو نيزارخلل

 ةيآلا : ماعنألا)  ريزنخ محل وأ :  ىلاعت هلوق نم صنلاب تفرع همحل ةساجن نأل : هلوقو

 ىلإ عجارلا ريمضلا نم تفرع هتساجنو « همحل ةمرح الإ فرعام صنلاب نأل كلذك سيل ٥

 . قيقد عضوم هنإف «مهفاف هانررق امك ةثالثلا ءايشألا نم دحاو لك

 سرفلا محلب ضقتني -ةساجنلا ةيآ هتماركل ال ءاذغلل هتيحالص عم ءيشلا ةمرح نأل - هلوقو

 . سجن ريغ هنأ عم ءاذغلل هتيحالص عم - هللا امهمحر - كلامو ةفينح يبأ دنع مارح هنأل

 ةلآ هنأل هلتقل اببس هلكأ نوكل هتمرح اغإو كلذ ملسن ال :تلق . ةماركلل هتمرح :تلق نإف

 قوف لكألا ةمعن نأ عم ًالوكأم هنوكب نتي ملو اًبوكرم هنوكب انيلع نتما ىلاعت هللا نألو ءداهجلا

لوقب قلعتي :ش ( هتماركل يمدآلا ءازجأب عافتنالا ةمرحو) :م
 فالخب ىنعملاو ‹يمدآلا وأ : ه

 «همرك ىلاعت هللا نأل « هتماركل يمدآلا دلجو «هنيع ةساجنل غابدلاب رهطي ال هنإف ریزنخلا دلج

 ردقم لاؤس نع باوج اذه : لوقأ انأو . . لمكألا خيشلا هررق اذكه < «هل لاذتبا هدلج لامعتسا يفو

دلا مكح نع يمدآلا دلج جرح ام : لاقي نأ هريدقت
 نأ يخبني ناك يمدآلا دلج الإ : هلوقب غاب

لوقب كلذ نع باجأف « كلذ ريغو هبصعو همظعو هرعش لثم هئازجأ ةيقبب عافتنالا زوجي
 : ه

۸ 



 اًيرتت وأ اًنسيمشت ناك نإو غابد وهف داسفلاو نتنلا عنمي ام مث «هانيور امع اجرخف

 .ھا عافتنالا ةمرحو

 : مالسلا هيلع هلوق وهو :ش ( انيور امع ) :م ريزنخلا دلجو يمدآلا دلج يأ :ش (اجرخف) :م
 «باتکلاب هنعامهجورخ مث « ثیدحلا اذه مومع نعاجرخ هدارمو « « رهط دقف غبد باهإ اميآ»
 هضراعي ال دحاولا ربخف هيلع اًمدقتم ناك نإو « ةلاحم ال خسان وهف «ثيدحلا نع اًرخأتم ناك نإف
 .اهصطصخم ناک اضراعم ناک نإ «سجنی نأ نع ًالضف

 اذه مومع نعامهوجرخي مل غابدلاب ريزنخلاو يمدآلا دلج ةراهط ىلإ اوبهذ نيذلاو
 ىلع نيملسملا عامجإ مزح نبا لقنو . هتماركل يمدآلا دلج لامعتسااوعنم مهنأ ريغ «ثيدحلا
 سجن :لوق يفو «توملاب سجني ال يمدآلا : يعفاشلا دنعو .هلامعتساو يمدآلا دلج رحت

 .هابتشا هب لصحي مل ال دوصقملا نكل « نيهجولا دحأ يف غابدلاب هدلج رهطيو
 : لاقي ‹«ةهيركلا ةحئارلا وهو قوف نم ةانثملا ءاتلا نوكسو نونلا حتفب :ش (نتنلا عنمي ام مث) :م

 نأل ءاتلا ةرسكل اًعابتا اهرسكب نتنمو «ميملا مضب نتنم وهف ىنعمب نتناو نونلا مضب ءيشلا نتن

 . ةينبألا نم سيل رسكلاب ًالعفم
 لامعتسا ةيحالص دض عني امانه دارم لاو «ثيللا هلاق حالصلا دض وهو :ش (داسفلاو) :م

 .هريغو نتنلا نم معأ وهو «غوبدملا ريغلا دلجلا

 دساف وهو ادوسفو اداسف دسفي ءيشلا دسف نم ردصم :تلق ؟مسا مأ ردصم وه :تلق نإف

 دسف كلذكو ةفيعض ةغل دقعي دقع لثم دسفيدسف : ديرد نبأ لاقو . رصني رصن باب نم وهو
 .دساف وهف اداسف نيسلا مضب

 ءادتبالا نيمضتلو « عنيام : هلوق وهو أدتبملا ربخ وهو «ةيمسا ةلمج :ش (غابد وهف) :م
 نإو « داسفلاو نتنلا عني ام ناك نإو يأ :ش ( ناك نإو) :م ربخلا يف ءافلا تلخد طرشلا ىنعم
 ديدشتب ءيشلا تسمش نم :ش (اًسيمشت) :م ارهاظ باوجلا اهل ركذي ال كلذلف انمدق اب ةلصاو
 طسبي نأ انه دارملاو «سمشلا يف لمع يأ سمشم ءيش :لاقي « سمشلا يف هتعضواذإ ميلا
 غابد هنأل «كلذب ةهيركلا ةحئارلا هنع لوزتو هيف يتلا ةبوطرلا هنم سمشتل سمشلا يف دلجلا

 . بيرق نع هرکذن ام ىلع يمکحو يقيقح : نیعون ىلع غابدلاو « يمکح

 ةبوطرلا نم هيلع ام تلازآ بارتلا اهيلع برت اذإ ابيرتت باهإلا تبرت نم :ش ( ايرتت وأ) :م
 تلعج اذإ ءيشلا تبرتأ :اًضيأ لاقيو «فيفختلاب اًبرتم هتبرت : لاقي كلذكو «ةهيركلا ةحئارلاو
 نبا لاق : ناقاضلالاقز .ةجاحلل حجنأ هنإف باتكلا اوبرتأ : ثيدحلا هنمو «بارتلا هيلع

 .اددشم بورتم وهف دسفی ام لکو بورتم وھف حلصی ام لک : حور
۹ 



 ‹ هريغ طارتشال ىنعم الف هب لصحي دوصقملا نأل

 .ًالوأ هانركذ ام روهشملا نكلو « اًبيرتت وأ لاقي الو اًبرتم وأ :لاقي نأ يغبني هلوق ىلعف :تلق

 وحن :ش (هريغ طارتشال ىنعم الف) :م داسفلاو نتنلا عني ام يأ :ش ( هب لصحي دوصقملا نأل) :م

 ةحئارلا بيط تبن وهو ةثلثم ا ءاثلاو ةمجعملا نيشلا حتفب ثشلاو صفعلاو « ةمجعملا ءاظلاب ظرقلا

 . هريغو يرهوجلا هركذ اذك

 هفحص دقو « عامسلا وهو جازلا دعب هب غبديام وه ةدحوملا ءابلاب وه: يرهزألا لاقو

 قیلعت يفو [. : . ]وأ « لماشلا» بحاص هعباتو ءال مأ هغبديأ يردأ ال رجش وهو ةثلثم اب مهضعب

 امهيأبو نارمألا ليق دقو « ةدحوملاب : يعفاشلا لاقو «ةثلثمب : انباحصأ لاق .دماح يبأ خيشلا

 يف هل ركذ الو «امهب زوجي ام هقيلعت يف بيطلا وبأ ناخ يضاقلا حرصو «لصاح هب غابدلاف ناك

 . يعفاشلا مالك نم وه اغإو « غابدلا ثيدح

 رم حيرلا بيط تبن ةثلثملاب ثشلاو جازلا هنم ءيش ةدحوملا ءابلاب بشلا : يناغاصلا لاقو

 حافتلا رجش لثم رجش ثشلا : لاق ةارسلا دزأ نم يبارعأ ينربخأ : يرونيدلا لاق «هب غبدي معطلا

 اهيف ةريغص ةرذ هب رقتسيو <« ةدروم ةموت هلو «هل كوش الو «فالخلا قرو هبشي هقرو «ردقلا يف

 . سبي اذإ لامجلا هاعري ةعبرلا لم دوس عبرو « نابح ثالث

 هعورفب جلاعتو هناصغأب قاسيو «هقروب غبديو هيلع بصحتف ثشلا لكأت لبإلاو :اولاق

 هرثكأو لبجلاو لهسلا يف تبني رم وهو ربجي ريسكلل هب دمضيو دسجلا يف ذخأي حيرلا نم ةبطرلا
 . نابدملا رجش هنأك ثشلا : يركبلا ىسيع وبأ لاقو .ديهارفلا لابجب تبني

 تثشملاو برتملاك يمكحو «هوحنو ظرقلاك يقيقح : نيعون ىلع غابدلا نأ ملعا مث

 نإ -هللا همحر- فسوي وبأ لاقو «رهطي مل لحتسي ملو فج ولو «حيرلا يف ءاقبإلاو سمشملاو

 يف نإف ءام هباصأ اذإ سجن دوعي هنأل ءاوس امهو «طيحملا» يف هركذ غابد وهف داسفلا نم عني ناك

 . نيتياور يمكحلا

 نإف ‹«يعفاشلا لوق ىفن هريغ طارتشال ىنعم الف : « ةيادهلا » بحاص لوق «ةياردلا» يف لاقو

 امهوحنو صفعلاو ظرقلا لامعتساب كلذو « هنع تابوسرلا هب لوزت اجب الإ غابدلا نوكي ال هدنع

 نود صفعلاو ظرقلاك موقتماب غابدلاب درو عرشلاو عرشلا دروم ىلع رصتقيف ةيعرش ةراهط هنأل

 . ىهتنا . سمشلاو بارتلا نم امهريغ

 زوجي : «ريرحتلا» يف - هللا همحر - يعفاشلا باحصأ نم يناجرجلا سابعلا وبآ لاقو

 هيف يفكي الو : بيطلا وبأ يضاقلا لاقو . حلم اب هلوصحب نيمرحلا مامإ هحجرو بارتلاب غابدلا
 ‹روهمجلا عطق هبو « يعفارلا هاكح ‹«زوجي هجو يفو - هللا همحر - يعفاشلا هيلع صن سمشلا

۰ 
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 ا < ہک چ ج و س
 ءاًصن اذه يف - هللا همحر - يعفاشلل رأ ملو : ناخ يضاقلا لاقو . هب لصحت ذاش هجو هيفو
 .امهنم غابدلا لعج لعفلا اذه دامرلاو بارتلل ناك نإف ءةعنصلا لهأ ىلإ كلذ يف عجرملاو

 بحاص عطق هبو «هب غابدلا لصحبيال هنأ - هللا همحر - يعفاشلا صنف حلما امأو
 نأ انباحصأ ضعب تعمس : رصن وبأ لاق «ةيلحلا» يفو «لوصحلاب نيمرحلا مامإ عطقو ««لماشلا»

 عفرياذهو « غابدلا لمع هب تلمع اذإ سمشلاب باهإلا رهطي اإ : لوقي - هللا همحر - ةفينح ابأ
 . فالخلا

 - ةفينح يبأ لوق وهو زوجي هنأ ديدجلا وهو امهحصأ نالوق هل هدعب دلجلا عيب زاوج يفو

 . هللا همحر - كلام لاق هبو زوجي ال : ميدقلا هلوق يفو -هللا همحر

 - امهنع هللا يضر - سابع نبا ثيدح يف هيي هلوقب هيلإ بهذ اميف جتحا يعفاشلا نإ مث

 اهنإ :اولاقف ؛اهباهإب متعفنتسا اله» : لاقف - اهنع هللا يضر - ةنوميم ةاشب ةي يبنلارم :لاق
 لاقو . يقهيبلاو ينطقرادلا هاور . «هرهطي ام ظرقلاو ءاملا يف سيل ذإ اهلكأ مرح اغنإ » : لاق «ةَتيم

 هللا يضر - ةنوميم نع هانعمب «امهيننس» يف يئاسنلاو دواد وبأ هاورو نسح ثيدح اذه : يوونلا
 ءاملا هرهطب » : ةي لاقف رامحلا لثم مهل ةاش نورجي لاجر ةي يبنلا ىلع رم :تلاق - اهنع

 .«ظرقلاو

 : لك هللا لوسر لاق :تلاق - اهنع هللا ىضر - ةشئاع نع ينطقرادلا هجرحخأ ام انلو
 لاقو . «هحالص ديزي نأ دعب ناك ام وأ احلم وأ ادامر وأ ناك ابارت تغبد يه اذإ ةنيملا دولجب اوعتمتسا)
 ءيش لك : لاق ميهاربإ نع دامح نع - هللا همحر- ةفينح وبأ انربخأ : «راثآلا» باتك يف دمحم
 . برتملاو سمشملا لوانتياذهو «غابد وهف داسفلا نم دلجلا عنمي

 لب صاصتخالا يضتقي ال يعفاشلا هب جتحا يذلا - امهنع هللا يضر - سابع نبا ثيدحو
 - يعفاشلا هيلع صن «ةعنصلا لهأ ىلإ كلذ يف عجرملاو «عامجإلاب هانعم يفام هب دارملا

 وه : متاح وبأ لاق «ناسح نب فورعم هب جتحا يذلا ةشئاع ثيدح ةياور يف :ليق نإف
 : مالسلا هيلع هلوق نم حيحصلا يف درو يذلا :تلق «ثيدحلا ركنم : يدع نبا لاقو «لوهجم

 هومتغبدف : هلوقو . « اهلكأ مرح اغإ» : لاق ةتيم اهنإ : اولاق « هب متعفتناف هومتغبدف اهباهإ متذخأ اله»

 اندنع مث «روكذملا ةشئاع ثيدح صخب اذه مومعبف اًيمكح وأ اًيقيقح غابدلا نوكي نأ نم معأ
 عيبلاو « اهب متعفتناو هومتغبدف اهدلج متذخأ اله» : -مالسلا هيلع - هلوقل غوبدملا دلجلا عيب زوجي

 . ءاملعلا روهمج لوق وهو ةاكذلاك هعيب زاجف عافتنالا هوجو نم

۲١ 



 » ةسجنلا تابوطرلا ةلازإ يف غابدلا لمع لمعت اهنأل ةاكذلاب رهطي غابدلاب هدلج رهطي ام مث

 ‹ حيحصلا وهو همحل رهطي كلذكو

 لوقلا مهدنع حيحصلاو «ناروهشم نالوق غابدلا دعب ةتيملا دلج عيب ةحص يف يعفاشللو

 . تللخت اذإ رمخلاك انبهذمك هتحص رهو ديدحلا

 زاوج يفف هعيب زجي مل نإو «هتراجإو هنهر زاج هعيب انزوج اذإ : ينايورلاو يدرواملا لاقو

 . هنهرو هعيب يف نالوقلا انإو ءاَعطق هتراجإ زوجت :ليقو . ملعملا بلكلاك ناهجو هتراجإ

 ةفينح يبأ نع يوونلا ىكحو < ءاملعلا نم ةعامج دنعو اندنع لطابف غابدلا لبق هعيب امأو

 عيب زاوج مدع - ىلاعت هللا همحر - ةفينح يبأ بهذم نإف هنم وهس اذهو «سجنلا بوثلاك هزاوج

 . «يواحطلا حرش »يفو« طيحملا »يف هركذ ‹غابدلا لبق ةتيملا دولج

 ةفئاطو «ميدقلا يف يعفاشلل نالوق همحل لكؤي ال ناويح نم غوبدملا دلجلا لكأ زاوج يفو

 . ديدجلا لوق اوححص مهنم

 ةاكذ نإف ةيمستلاب لهألا نم ةلصاحلا :ش ( ةاكذلاب رهطي غابدلاب هدلج رهطي ام مث ) :م

 ىورو .بهذملا نم حيحصلا وهو مدلا الإ : «عئادبلا» يف لاقو . ةرهطمب تسيل يسوجللا

 اي :اولاق ءاهدلجب متعتمتسا اله » :لاقف ةنوميم ةاشب رم ام ايب يبنلا نع سابع نبا نع ينطقرادلا

 يف لصألا يه ةاكذلا نأ انملعفا دلجلا قح يف اهتاكذ اهغابد نإ » :لاق ةتيم اهنإ هللا لوسر

 ءامدلل عرسأ اهنأل غابدلا نم غلبأ ةاكذلا نألو ءاهمدعدنعاهماقم مئاق غابدلا نأو «ةراهطلا

 دهفلاو بلعثلا دلج سبل نيملسملا نيب ةيشافلا ةداعلاو « توملاب داسفلاو بوشتلا لبق تابوطرلاو

 . هتراهط ىلع لدف « ريكن ريغ نم اهريغو ةالصلا يف اهوحنو باجنسلاو رومنلاو

 رکذو . اًسجن هرؤس نكي مل اذإ ةاكذلاب ناويحلا دلج رهطي امنإ : مهضعب دنعو « ةياهنلا» يفو

 ةبللا نيب ام وهو اهلحم يف اهلهأ نم ةاكذلا نوكي نأ طرتشي : لیق «ناخ يضاق یواتف» يف

 ‹ ةاكذلا نأل يأ :ش (اهنأل) :م. .ةاكذلا كلتب هلكأ لحيل الوكأم ناك ول ثيحب يمس دقو نييحللاو

 لمعت) :م ليوأتلا ىلإ جاتحي الو اهنإف خسنلا ضعب يفو « حبذلا ىنعم ةاكذلا نأل ريمضلا ركذ اغإو

 ؛لاصتالا دعب ليزي غابدلاو هب اهلاصتا نم عني هنأل : :ش ( ةسجنلا تابوطرلا ةلازإ يف غابدلا لمع

 ًرهطم نوكي نأ ىلوأ لاصتالا نم ةعناملا ةاكذلا تناك اًرهطمو ًاليزم لاصتالا دعب غابدلا ناك الو

 هوحن وأ حوبذملا بلعلا محل نم هعمو ىلص اذإ ىتح يكذ ام محل يأ :ش (همحل رهطي كلذكو ) :م

 ‹ حيحصلا وه همحل ةراهطب مكحلا يأ :ش ( حيحصلا وهو) :مهتالص تزاج مهردلا ردق نم رثكأ

 . سجن هنأ هريغو «رارسألا» يف لاق امع هب زرتحاو

 هدلج رهطي ناويح لك : يخركلا لاقف « همحشو همحل ةراهط يف انباحصأ فلتخا دق :تلق

۲ 



 .رهاط اهمظعو ةتيملا رعشو . حيحصلا وهو الوكأم نكي مل نإو
 ت ا ي
 : خياشملا ضعب لاقو . هئازجأ رئاسو همحلو همحش رهطي هنأ ىلع لدي اذهف « ةاكذلاب رهطي غابدلاب
 . باوصلل برقأ لوألاو «رفعج وبأ هيقفلاو ىيحي نب رصن مهنم . ريغ ال هدلج رهطی

 لهو ؟ ال مأ هدسفي له ءاملا يف عقو ول كلذ ةدئاف رهظتو «حيحصلا وه : : «ديفملا» ىف لاقو
 :اکذو ؟ال مآ هتالص زوجت له هعم یلص ولو ؟ال مآ اهمعطیل هبالکو هرویط یلإ هلمح هل زوجي
 مهردلا ردق نم رشكأ عابسلا محل نم هعمو ىلص اذإ يفطانلا ركذو ءهفنأ فتح هتومك يمدالا

 .هدسفأ ءاملا يف عقو ولو : : «ناخ يضاق یواتف »يفو «اًحوبذم ناک نإو «هتالص زوجتال

 «لوكأم ريغ حوبذملا ناويحلا نكي مل نإو : يأ هلبق اب لصاو :ش ( الوكأم نكي مل نإو) :م
 يفو :ش ( حيحصلا وهو ) :م حوفسملا مدلا الإ هئازجأ عيمجب ىكذملا رهطت ةاكذلا :«عئادبلا» يفو
 بحاص لاق .غابدلا يف ركذامل فلاخم انه همالكو حيحصلا يف سجن محللا : : «يفاكلا»
 اميف محللا لكأ ةمرح نأ ال فعض عون ةياورلا هذه يف - همحل رهطي كلذكو - هلوق : «ةياهنلا»
 .هب محللا لاصتال دلج ا ةراهط مهمزلو « ةساجنلا ليلد دابعلا قح هب قلعتي ملو يمدآلا ىوس

 ذخأ هبو «سجني الف ظيلغلا دلجلا محللا ةسام عنمت ةدلج محللاو دلجلا نيب نأب اوباجأو
 : «ةصالخلا» يفو . ناخ يضاقو هداز رهاوخ مالسإلا خيشو يفطانلا مهنم انباحصأ نم نوققحلا

 نإف « ةسجن نوكت وأ ةرهاط نوكت نأ امإف اهقيقحت ريدقت ىلعو ةمهوتم اهنأل «رظن هيفو راتخملا وه
 ظيلغلا دلج لاو «اًسجن نوكيف سجن محللاو ةرهاط نوكت نأ روصتي سيلف محللاب ةلصتم تناك
 نكل ءرهاط نوكت الف ثلاث رمأ محللاو دلجلا نيب خلسلا دنع ءيجي ال هنأل ءاضيأ هب لصتم
 نوكتف رهاط دلجلاو ةسحجن نوكت نأ روصتي سيلف دلجلاب ةلصتم تناك نإو «رهاط هنأ ضرفلا
 حيحصت ىلع فنصملا لمح يذلا وه اذهو «اًسحن نوكي فيكف ًالاصتا هب لصتم محللاو ةرهاط
 يسوجم : رابجلا دبع يضاقلاو يسيباركلا لاق : “ةينقلا» يفو . كلام لاق هبو محللا ريهطت ةياور
 ل : : ديهشلا متاح وبأ لاق مسي ملو ملسم هحبذ ولو رهطي هنآ حيحصلاو ءرهطيال : : لیق ارامح حبذ
 . رهطي

 ةبلص تناك نإ اهيف مد ال يتلا ةتيملا ءازجأ عيمج اذكو :ش ( رهاط اهمظعو ةتيملا رعشو) :م
 : ةياور يفو « ةياور يف بصعلاو فوصلاو ربولاو فخلاو رفاحلاو فلظلاو نسلاو نرقلاك
 يبأ نع كلذكف نيللاو ةعئاملا امأو «ةيبلصلا ةحنجألاو ةيبلصلا ةخفنألاو شيرلاو «سجن
 . سجن امهدنعو - هللا همحر-ةفينح

 نباو « ينزملاو «قاحسإو دمحأو كلامو يرصببلا نسحلاو زيزعلا دبع بهذو
 ءانبهذمك توملاب سجنتت ال ةرهاط شيرلاو ربولاو فوصلاو رعشلا نأ ىلإ - هللا مهمحر-رذنملا

۳ 
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 . ةسجن نسلاو فلظلاو نرقلاو مظعلاو

 مظعلا يفو ءاًقيعض اًفالخ هيف نإف رعشلا الإ سجن لكلا - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 فلظلاو نرقلاو مظعلاو ربولاو فوصلاو رعشلا : نورخآو بيطلا وبأ يضاقلا لاق « هنم فعضأ

 ‹ ةلمرحو يدارملا عيبرلاو يطيوبلا هاور يذلا وهو بهذملا وه اذه توملاب سجنتو ةايحلا اهلحت

 . يمدآلا رعش سيجنت نع عجر هنأ -هللا همحر- يعفاشلا نع ينزملا ىورو

 صوصنملا وهو : يناثلاو «سجن هنأ هنع امهرهشأ :نالوق هيفف ىمدآلا رعش امأ : يوونلا لاق

 سجن هشیرو و هفوصو يمدآلا رعش نأ بهذملا نأ باحصألا قفتاو «رهاط هنأ« ديدحجلا» يف

 . تواب
 يذلاو «هتساجن نييقارعلا نم روهمجلا هححص يذلاف يمدآلا رعش يف حجارلا يف اوفلتخاو

 - يعفاشلا نع حص دقف «حيحصلا وه اذهف «هتراهط مهريهامج وأ نييناسارخلا عيمج هححص

 ةءاسإ[. . . ]مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا رعش امأو «يمدآلا رعش سجن نع هعوجر - هللا همحر

 اذه لثم نأ يداقتعا يفو « عيفرلا بانجل ا اذه قح يف عينشلا ركذلا اذهب مادقإلا يف ةأرحلاو بدألا

 هتركذ ينكلو « عضاوملا هذه يف ةفيخسلا ةيضقلا هذه داريإ نع يسفن هزنأ تنك انأو اًرفك نوكي داك

 تخسر يذلاو «يفنحلا نيدلا وه هنم قحلا بهذملا نأ ملعيو «هب هملع رطخي مل نم هيلع فقيل
 فيكف ةا يبنلا تالضف ةراهطب اومكح ميركلا يبنلا اذه ردق لالجإ نيدلا دعاوق مهبولق يف

 .لالضلاو غيزلا نعدعبلا ميظعلا هللا لأسنف ء«رهطملا رهاطلا هرعشب

 (ةتيلا مكيلع تمرح # : ىلاعت هلوقب هيلإ بهذ اميف - هللا همحر - يعفاشلا جتحاو

 اذهلو . هئازجأ عيمجب حورلا هقراف ال مسا ةتيملا نإف «هريغو رعشلل ماع وهو ٠٤١( ةيآلا : ماعنألا)

 < ةي وهف نا نم نبا ا قو تاش سیف ر اا فلا

 ليلدب اهل ةايح ال هوحنو رعشلاو « ةاكذ الب ةايحلا هقراف امع ةرابع ةتيملا نأ ةيالا نع باوجلاو

 يف دارملا نوكي ن زوجي ال مل : اًضيأ لاقيو . ةتيم نوكي نأ روصتي فيكف «عطقلاب ملألا مدع

 ؟عافتنالا ةمرح ملسن الف ‹ لكألا ةمرح ةيآلا

 اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نمو # : ىلاعت هلوقل همومع ىلع سيل هنأ ثيدحلا نع باوجلاو

 الو «سجنلاب نوكي ال كلذو « ماع نانتمااذهو « ۸٠( ةيآلا : لحنلا ) € نيح ىلإ اًعاعمو اًناثأ

 ثيدح نم ةجام نبا هاورو ‹ يڻيللا دقاو يبأ ثيدح نم (۲۸۵۸) يذمرتلاو ¢ )٠٥۲٤( يذمرتلا هاور :حیحص (۱)

 . (ةتيم وهف « ةيح ىهو ‹ةميهبلا نم عطقام: امهظفلو (۳۲۱۹) رمع نبا

{۲٤ 
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 رعشلاو دلجلا امأف ءاهمحل ةتيملا نم ةي هللا لوسر مرح امنإ : لاق هنأ سابع نبا نع يور

 . ىنطقرادلا هاور هب سأب الف فوصلاو

 لوسر تعمس : لوقت مالسلا هيلع يبنلا ةجوز - اهنع هللا يضر - ةملس مأ نع يور الو

 هاور ٤ ءال اب لسغ اذإ اهنورقو اهرعشو اهفوصب ساب الو غبد اذإ ةتيملا كسمب ساب ال» : لوقي ةَ هلل
 . اًضيأ ىنطقرادلا

 يفو «فيعض : ينطقرادلا لاق ملسم نب رابجلا دبع لوألا ثيدحلا دانسإ يف :تلق نإف

 . كورتم وه : ينطقرادلا لاق « ةعيهل يبأ نب فسوي يناثلا ثيدحلا

 فعضلاب هيف رثؤي ال هنإف فسوي امأو « «تاقثلا» ىف روكذملا رابحلا دبع ركذ نابح نبا :تلق

 ‹يعازوألا بتاك ناك وهو نييلوصألا نم قاذحلا دنع لوبقم ريغ مهبملا حرحلاو هتهج نايب دعب الإ

 قفتم ثيدح وهو سانلا نيب همسقف هرعش ةحلط ابأ لوان مالسلا هيلع يبنلا نأ انلق ام دكؤي امو

 .نابملا رعشلا ةراهط ىلع لدي اذهو «هيلع

 تافلكتلا هذهو « سجنلاب نوكي دقو كربتلل رعشلا مسق امنإ ةساجنلاب لوقلا ىلع :اولاق

 ‹«ضحللا لطابلا الإ هءارو سيل يذلا ميظعلا أطخلاو ريبكلا مثإلا باكترا ىلإ يدؤي ام ةديعبلا

 .هنع اوفعم اريسي ناك دحاو لك هذخأ يذلا نإ : ًضيأ اولاقو

 نحنو «ىفخي ال ام ىلع سيجنتلاب مكحلا ىلإ ةراشإ هيف نأل لوألا نم شحفأ اذه : انلق

 نم طشمب طشتما ةَ يبنلا نأ - هنع هللا يضر - سنأ ثيدحب ةتيملا مظع ةراهط يف جتحن اًضيأ

 . ةفيعض نيلوهجل | هخويش نع ةيقب ةياور : لاق مث «هننس» يف يقه يلا هجرخأ "جاع

 - سنأ نع ةداتق نع دلاخ نب ورمع نع هاور هنإف «نيلوهجم نع هاور ةيقب نأ ملسن ال :تلق

 ناميلس نع ينابيشلا ديمح نع هدانسإب ؟هننس» يف دواد وبأ هاور امب اًضيأ حتحنو - هنع هللا يضر

 نم نيراوسو بصع نم ةدالق ةمطافل رتشا» : هل لاق هنأ هللا لوسر ىلوم نابوث نع يهبنملا نب
 جاع )۳(

 . (هدنسم))

 يف نوراه نب دمحمو ١ هلماك» يف يدع نباو «هدنسم» يف يناربطلا اًضيأ هجرخأو

 )١( عجارتلف « ةفلاسلا رابخألاو وه هجيرخت مدقتو: عوضوم .
 . رظنيلف ‹ جاعلل يباطخلا ريسفت لقنو )۲۹/١( ؟ىربكلا ننسلا» (۲)

 يعليزلا لقنو “)۹٠۳(« دواد يبأ ننس فيعض» - هللا هظفح - ينابلألا نيدلا رصان هلاق : ركنم دانسإلا فيعض (1)

 . )١/ ۱۸١( «ةيارلا بصن» . هريغ هل ملعأ ال : لو نی يآ ند ىلع تینا ادم دغ نارا کنإ

{Yo 
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 يماشلا ديمحو «حيقنتلا» يف لاقو «نالوهجم ناميلسو ديمح : يزوجلا نبا لاق :تلق نإف

 .هريغ هل ملعأ الو ثيدحلا اذه هيلع ركنأ اغنإ : لاقو « يدع نبا هركذ

 نب دمحمو عماج نب ناليغو ديمح نب حلاص نب حلاصو يدارملا ملاس ديمح نع ىور :تلق
 . «تاقثلا» ىف هركذ نابح نبا نإف ناميلس امآأو « هتلاهج تفتناف ةداحج

 يبنلا تعمس : لاق - امهنع هللا يضر- سابع نبا نع يلذهلا ركب وبأ هاور اب ًضيأ جتحنو

 فوصلاو ربولاو رعشلاو دلجل ا امأف « « اهنم لكأ ام الإ لالح ةتيملا نم ءيش لك » :لوقي مالسلا هيلع

 . فيعض يلذهلا : لاق مث ينطقرادلا هجرخأ ىكذي ال هنأل ءلالح اذه لكف نسلاو مظعلاو

 هللا يضر- رمع نبا نع يور :تلق نإف « هاور اًضيأ يلذهلا ريغ نآ «مامإلا» يف ركذ :تلق

 نم يقهيبلا هاور اذه :تلق © ةم هنإف رعشلاو مدلاو فالظألا اونفدا» مالسلا هيلع لاق هنأ - هنع

 . فيعض دانسإ اذه :لاقو داور يبأ نبا ةهج

 ««بابعلا» يف لاق اذكو ءليفلا مظع جاعلا : يرهوجلا لاق . ةجاع عمج جاعلا نأ ملعا مث

 نابوث ثيدح يف وري مل : يرهزألا لاق . ةيرحببلا ةافحلسلا رهظ وهو لبذلا اًضيأ جاعلاو : لاق مث

 . لبذلا جاعلا انإو « ةتيم اهباينأ نألو ةليفلا باينأ نم طرخي ام جاعلا

 لاق ءامهريغو متاخلاو راوسلا هنم ذختي ةيرحبلا ةافحلسلا رهظ لبذلا : «بابعلا» ىف لاقو

 ريغ جاعلا نأ ىلع لدي اذهف لبذ الو جاع ريغ نم اًكسم اهل اهرسکب اًتوح : يلاوحلا سيق نب ريرج
 ريغ جاعلا نأ ىلع لدف ةكسم ةدحاولاو لبذ وأ حاع نم راوسلا : كسملا يرهوجلا لاق اذكو لبذلا

 . لبذلا

 ىمسي الو « ةليفلا باينآ جاعلاو : «مكحلملا» يفو .ًاطخ وهو لبذلا جاعلا : يباطخلا لاقو

 ةئيهك جاعلا نمو لبذلا نم كسملا : ليمش نب رضنلا نع يرهزألا ىكحو .اًجاع بانلا ريغ

 . ريغ ال كسم وهف جاع نم ناك اذإف نورقلا لبذلاو : لاقو ءاهيدي يف ةآرملا هلعجت راوسلا

 . ةلمهملا نيسلاو ميملا حتفب كسملاو « ةدحوملا ءابلا نوكسو ةمجعملا لاذلا حتفب لبذلا :تلق

 نم مظعلاو رعشلا نم دحاو لك نأل يأ :ش ( ةتيملا ءازجأ نم هنأل سجن : يعفاشلا لاقو ) :م

 لاح يف محللا لوكأم نم ربو وأ فوص وأ رعش زج ولو اهئازجأ عيمجب ةسجن ةتيملاو ‹ ةتيملا ءازجأ

 . هتایح

 الو (۲۳ /۱) نتسلا» يف يقهيبلا هاورو ءداّور يبآ نبا : ب هلعأو (۲۰۱ ٩)٤/ لماکلا »يف يدع نبا هاور (۱)

 . ثيدح بابلا اذه یف تبثی
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 ملأتي ال اذهلو ءامهيف ةايح ال هنأ انلو « ةتيملا ءازجأ نم هنأل سجن : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 توملا امهلحي الف امهعطقب

 ناو يسوجم رحن ناک نإو ءهتراهط ىلع عامجإلا نكل «هتساجن سايقلا : نيمرحلا مامإ لاق

 هسقنب طقس نإ : هجو يفو روزجملا الإ رهطي الو «هجو ىلع سجن وهف هسفنب فتني كلذ لضفلا
 امهيف يفو «نأشلا ريمض هنأ يف ريمضلا:ش ( امهيف ةايح ال هنأ انلو) :م . سجنف فتن نإو رهاطف
 ال ةتيملا ءازجأ يف ةايحلا مدع لجألو يأ :ش ( امهعطقب ملأتي ال اذهلو) :م . ةتيملا ءازجأ ىلإ عجري

 :م هيف رثؤي ال هنرق رشن وأ هرفاح وأ هفلظ صق اذإ هنأ ىرت الأ «ءازجألا هذه عطقب ناويحلا ملأتي

 ءهيف ةايح ال ءيشلا اذه : انلوق ىلإ عجري ةيضقلا لصأو يعدملا ةجح اذه :ش (توملا امهلحي الف)

 هنوك امأو «هيف ةايح ال ءىشلااذهف «هيف ةايح ال هعطقب ملأتي ال ام لكو « هعطقب ملأتيال هنأل

 فالتخالا اذه : «طوسبملا يفو .هيلع بترتي مكح وهف «فالتخالا ىلع رهاط ريغ وأ ارهاط
 .اندنع مظعلاو رعشلل ةايح ال نأ ىلع ءانب

 اذإ : كلام نعو ‹ رعشلا نود ةايح مظعلا يف كلام لاقو ‹ ةايح امهيف : يعفاشلا لاقو

 نأب بيجأو « ةايحلا هيف نوكيف مظعلا رسكب ملأتي ناويحلا نأب دروأو ءرهاط همظعف ليفلا یکذ

 . محللاب لاصتالل كلذب هملأت

 ىلع لدي (۷۸ ةيآلا : سي) 4 ميمر يهو ماظعلا ييحب نم :  ىلاعت هللا لاق :ليق نإف

 ىلع لدي الف (اهتوم دعب ضرألا يحب :  ىلاعت هلوق لثم اذه نآأب بيجأو . اهيف ةايحلا لوصح
 ىلإ حاورألا ةداعإو اهترطفو اهيلع محللا تابنإب ماظعلا باحصأ هب دارملاو ءاهيف ةايحلا قبس
 . مظعلا ةايح ةقيقح ىلع لدي الف داسجألا

 « ةرخآلا يف اهؤايحإ نوكي وأ ساسح ندب يف ةبطر ةضغ اهدري : «فاشكلا» بحاص لاقو

 .ايندلا لاوحأ يهاضت ال ةرخآلا لاوحأو مظعلا سفن يف ةايحلا لعجي هيلعف

 : ةدئاملا) (ةتيملا مكيلع تمرح > : ىلاعت هلوقل ةسحن نوكتف ةتيم ءازجألا هذه سفن :تلق نإف

 دارملاو « انيب امل اهيف ةايح ال ءايشألا هذهو ءةاكذ الب ةايحلا هتقراف امع ةرابع ةتيملا :تلق « (۳ ةيآلا

 هللا يضر - ةنوميم ثيدح هيلع ليلدلاو « عافتنالا ةمرح كلذ نم مزلي الف لكألا ةمرح ةيآلا نم

 . ىضماميف روكذملا - هنع

 مدلا اهنع ليزأو تلسغ اذإف « اهتساجنب لوقن نحن :تلق «ةبوطر ءايشألا هذه يف :تلق نإف

 . ترهط ةسجنلا ةبوطرلاو لصتملا

 . لصألا ءامنب ومنت ةرعشلا :تلق نإف

4Y 



soeecueccnueuunaununncuuunuunuacenbeuQuncnunuuncununanuanQdQuccdacndQANQanannannoenccnoenesnQasannanocnnnncnnn 

 ءامنب ومني : كلوق « رجشلاو تابنلا يف امك ةيقيقحلا ةايحلا ىلع لدي ال ءامنلا اذه :تلق

 لاطو ضرم ببسب ناويحلا لهذ اذإ امك « لصألا ناصقن عم ومني دق هنأل «ملسم ريغ لصألا

 ال مظعلا نإف «سباي بصع فرط وأ مظع هنأ نسلا يف مالك سانلا نيبو «ةياهنلا »يفو « هرعش

 (۷۸ ةيآلا :سي)  ماظعلا ييحب نم # :ىلاعت هلوق ليوأتو ءةدالولا دعب ندبلا يف ثدحي

 ىرت الأ «توملاب سجنيو « ةكرحلا نم هيف امل ةايح هيف امهادحإ يف ناتياور بصعلا يفو . سوفنلا
 . ىهتنا . مظعلا فالخب هعطقب يحل ا ملأتي هنأ

 . لكؤي ال ةطنحلا عم يمدآلا نس نحط اذإ :تلق نإف

 ةدالق هقنع يفو ىلص اذإ :« ناخ يضاق ىواتف» يفو . هتساجنل ال يمدآلا ةمرحل كلذ :تلق

 زوجت ال مهردلا ردق نم رشكأ ةيح دلج هعمو ىلص ولو . هتالص زوجت بثذ وأ بلك نس اهيف
 . غابدلا ماقم ةاكذلا موقت الف ‹ غابدلا لمتحي ال اهدلج نأل ةحوبذم تناك نإو هتالص

 ‹ يئاولحلا هركذ ء«رهاط هنإ :ليقو «سجن هنإ : ليق ‹ خياشملا فالتحا هيفف ةيحلا صيمق امأو

 «زوجي ةتيم ريغ ةيح هعمو ىلص ول ىتح رهاط ةيحلا نيع نإف ءرهاط هنأ حيحصلا نأ ىلإ راشأو

 . اًرهاط اهصيمق ناك اًرهاط اهنیع ناک اذإف

 نأل «بلعثلا فالخب هتالص تزاج مهردلا ردق نم رثكأ حوبذم يمدآ محل هعمو ىلص ولو
 ةجاجدلا نم ةضيبلا تجرح ولو «رهطي ارهاط ناك امو ةاكذلاب همحل رهطي ال اًسجن اهرؤس ناك ام

 نأل اًرذق اهيلع نأ ملعي ملام اًقلطم ءاملا دسفي ال ةسباي تناك نإ :ليق ءءاملا يف تعقوف ةيحلا

 . كرفلاب ينملا عضوم رهطي ىتح رهاط لوبلا ىرجم نأب اولاق اذهلف . ةسجنب تسيل جرخمم ا ةبوطر
 نانسأو « هتالص تزاج اهعم ىلص ولو « ةسباي تناك اذإ ةرهاط بلكلا نانسأ : «ةريخذلا» ىفو

 .زوجت ال اهعم ىلص ولو تطقس اذإ ةسجن ناسنإلا
 نانسأ هنانسأ ناكم تبثأ نم نأ انباحصأ نم نيمدقتملا ضعب نع رفعج وبأ هيقفلا ىكحو

 هيلع عقت بلكلا نأ قرفلاو «بيرغاذهو «هتالص زوجت ال يمدآلا نانسأو « هتالص زوجت بلك

 ناسنإلا نس - هللا همحر - فسوي يبأ نعو «ريزنخلاو يمدآلا فالخب «رهاط همظعف ةاكذلا

 هريغ نس تبث ولو هتالص تزاج اهناکم يف اهتبثأ ول یتح هریغ قح يف سجن هسفن قح يف رهاط
 مكح طقسو ةقلخ اتطاب راص هنأل هعزنو هتبثأ نمك زجي مل سجنت نسلا رج ولو «زوجيال

 تيملا مف ءامو . اًتسجن راص لاز اذإف «هعم هيلع ةالصلا زوجت رهاط وهف هيلع ماد ام ديهشلا مدو

 . ىوتفلا هيلعو -هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع رهاط : مئانلا مف ءامو «سجن : ليق
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 ال هنأل سجن :-هللا همحر - يعفاشلا لاقو . رهاط همظعو ناسنإلا رعشو « ةايحلا لاوز توما ذإ

 ‹ هتساجن ىلع لدی الف ‹ هتمارکل عيبلاو هب عافتنالا مدع نأ انلو « هعيب زوجي الو « هب عفتني

 . ملعأ هللاو

 لكب ةرهاط اهنأ حصألاو «ةرهاط يهف دسفي مل ءاملا اهباصأ ول لاحب تناك نإ كسملا ةجفانو

 «هلوبك ءيش لك ةرارمو . ةرهاط ةاكذملا نمو ةتيملا نم تناك اذإ اذه ««ةريخذلا »يف اهركذ لاح

 ةراهطل هوحنو يزابلا فالخب ‹ حيحصلا وه سجن اهرؤس نأل ةاكذلاب رهطي ال عابسلا محلو

 . ينانيغرملا نيدلا ريهظ اهلك هذه ركذ ‹«ەرۇؤس

 توىملاو ةايحلا نيب نأ ىلإ ةراشإ هذهو « ليلعتلل «ذإ» ةملك :ش ( ةايحلا لاوز تىما ذإ) :م

 ال ىمسملا مزالب فيرعت اذه - هللا همحر - يخيش لاق : يقانغسلا لاقو . ةكلملاو مدعلا لباقت

 توملا قلخ# : ىلاعت هللا لاق « ةايحملا لاوز هنم مزلي يدوجو رمأ توملا لب «ىمسملا سفنب

 هب لوزت ىنعم توملا : ليقو «يدوجو رمأ وهف قلخلا تحت لخدي امو (۲ ةيآلا : كلملا) 4ةايحلاو

 ناويحلا ةينب داسف : لیقو ‹ ةايحلا

 توملاذإ : هلوق : ةعيرشلا جات لاق . ةايحلل بقاعم ساسحإ هعم حصي ال ضرع :ليقو

 هللا لاق يدوجو رمأ هنأل ةايحلا لاوز اهنم مزلي هلاح ةقيقح توما ةازاجم قيرط اذه - ةايحلا لاوز

 . ١( ةيآلا : كلملا) € ةايحلاو توملا قلخ# : ىلاعت

 ريدقتلا قلخلاب دارملا :تلق . اًمدع نوكي ال قولخملاو انركذ اجب ةيدوجو ةفص توملا :تلق نإف

 ريدقتلا نكلو «نارهاط : لاقي نأ بيكر تلا يضتقي ناك :ش ( رهاط همظعو ناسنإلا رعشو) :م

 مامإ ذخأ هتساجنب ناتياور يمدآلا رعش ةساجن يف دمحم نعو . رهاط همظعو رهاط ناسنإلا رعشو

 هباتك يف يخركلا اهدمتعاو رافصلاو رفعج وبأ هيقفلا ذخأ هتراهطبو يديرتاملا روصنم وبآ ىدهلا

 . ًالصفم هيف مالكلا ىضم دقو -هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو . حيحصلا وهو

 نع ينزملا ىورو : :ش ( هعيب زوجي الو هب عفتني ال هنأل سجن - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 . اذإ رهاط ناسنإإلا رعش «ةيلجلا» ىفو ج يمدآلا رعش سيجنت نع عجر هنأ - هللا همحر - يعفاشلا

 .ال هب سجني هنإ : انلق نإو « نيلوقلا حصأ يف توم اب سجني ال هنإ انلق

 صنلاب مركم يمدآلا نأل هتمارك لجأل يأ :ش ( هتماركل عيبلاو هب عافتنالا مدع نأ انلو) :م

 اًمرکم هنوکلو ءاًضيأ رعشلا ىلإ عجري نأ زوجي هتمارك يفو «رعشلا ىلإ عجري هب يف ريمضلاو

 . رهاظلا وهو ناسنإلا ىلإ عجري نأ زوجيو « هبحاص ةماركب

 هنوك لجأل تناك اذإ هب عافتنالا ةمرح يأ ةجيتنلل ءافلا يأ :ش ( هتساجن ىلع لدي الف) م
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 وأ سأرلا قلح ىتم هنإف «ىولبو ةرورض هيف نألو «عيبلا اذكو « هتساجن ىلع لدت الف امركم

 قاضل ةالصلا زاوج كلذ عنم ولف هب قصتليف هروعش ضعب ىلع رثانتي نأ نم دبال ةيحللا طشم
 . سانلا ىلع رمألا -

 [. . . .]هل عفدف يعفاشلا ىلع لزن اًميض نأ يكح ام ىولبو ةرورض هيف نأ ىلع ليلدلاو
 اذه سيلأ : فيضلا هل لاقف « يلصي ماق مث «هسأر قلح مث ىرتشاف «ةبطرلا ءالقابلا هل يرتشي

 تبثف نييقارعلا لوق ىلإ انططحنا ءيش يف انررطضا اذإ نكل « معن :لاقف ؟زوجي ال كبهذم ىلع

 . ةرورض هيف نأ
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 رثبلا يف لصف
 ةساجن رثبلا يف تعقو اذإو

 ( رئبلا يف لصف ) :م

 ءاملا باب يف ةلخاد رابآلا هايم ماكحأ ناك الو ءرئبلا ءام ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ ن

 ام ماكحأ فلاخت ةريثك ماكحأ لصفلا اذه يف ناك ال نكلو هيف اهركذ ءوضولا هب زوجي يذلا
 لصفب اهركذف اًضيأ اهريغو رابآلا ماكحأ درفأ كلذلف « ةدح ىلع لصفب اهركذ بابلا يف ركذ
 . ةدئاز ةدئاف الب ءايشأ اوركذو عضوملا اذه يف نوحراشلا فلكت دقو . ةدح ىلع

 «هلك قاري ىتح هيف ةساجنلا عوقو دنع هلك سجنتي هنأب ءاملا مكح ركذ امل : يقانغسلا لاقف
 ىلع رثبلا ءام ركذ وه ىعدتسا «روصلا ضعب يف هلك حزني ال هنأ اضقن رئبلا ءام مكح هيلع درو
 هفلاخي نکل «لصف ريغ نم هب ًالصتم نوکی نأ يضتقي لیلقلا ءاملا نم هنوک نأل «هیلع ابترم ةدح
 هركذام قاسو « ةياردلا » بحاص هعبتو «ىنعملل ةياعر ةدح ىلع لصفب هلصفف « مكحلا يف
 ال مالك ةدايزب نيلصحملا ىلع شيوشتو ءهتحت لئاط ال هلک اذهو «كلذك لمكألا ركذ مث «هنيعب

 . بابلا اذه يف ةروكذملا لئاسملاب قلعتي

 تركذ يتلا ةلأسملا نيبو لصفلا اذه نيب ةبسانملا هيف اوركذي نأ يغبني ناك ام : لوقناّنأ ىلع

 ليلقلا ءاملا ةلأسم نيبو لصفلا اذه نيبو «همظعو ىمدآلا رعشو ءاهمظعو تيملا رعش ةلأسم اهلبق

 6ام تارا تعا «ةريثك لئاسم اهيف ةديعب ةفاسم

 واولا : لوقنف « هظافلأ يناعمو بيكرتلا يف ًالوأ مالكلا :ش ( ةساجن رئبلا يف تعقو اذإو) :م

 خيشلا مهنم تابثألا يخياشم نم هتعمسو ءأدتبم مالك اهب حتفتسي حاتفتسالا واو ىمست هيف
 ام ىلع ةفطاع اهنوك نع انه اه جرخي ال اذه عمو « هريغو يراخبلا فنص نيدلا ماسح ةمالعلا

 ‹ ةضرتعملا ةلمجلا لثم هانركذ يذلا ىنعمب هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب لصفلا ركذ نوكيو ءاهلبق

 نم برعلا نمو «ءابلا دعب ةزمهب رأبأو رؤبأ ىلع ةلقلا يف عمجي رئبلاو ‹ طوقسلا عوقولا ىنعمو
 : ديز وبأ لاقو .ةرفحلا ةرؤبلاو ءارْئب تراب دقو راثبلا يهف ترثك اذإف رابآ :لوقيف ةزمهلا بلقي

 (تحزن) :م هلوق هربخو ةليعف نزو ىلع ةريثبلاو «ضرألا يهو اهيف خبطي ةرؤب ترفح ًرابآ تراب
 ثيدحلا يفو «دعتمو مزال اهتحزنو رئبلا تحزن : لاقي ءاهئام ءاقتسا وهو احزن رثبلا حزن نم :ش

 . حوزن رثب : لاقي رثبلا ءام ذخأ اذإو اهؤام ذخأ ينعي « كيرحتلاب حزن رئب يهو ةيبيدحلا لزن

 : اولاقو لاحلا ىلع لحملا مسال اًقالطإ رثبلا تحزن يأ : نوحراشلا لاق : يزارتألا لاقو
 سيل تحزن : هلوق نأل رصبلا مدع نع ئىشان فلكت اذه لوقأ . باوجلا متي ال ةساجنلا حزن نأل

 : هلوق نم هدعب امو وه باوجل ا لب هدحو باوجب
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 اهل ةراهط ءاملا نم اهيف ام حزن ناكو تحزن

 يأ تحزن هلوق ىلع فطع ناكو هلوق نأل :ش ( اهل ةراهط ءاملا نم اهيف ام حزن ناكو) :م

 هلاق ام وه دعب فلكتلا دعب ليوأتلا نم اولاق ام ىنعب نوكيف «خلإ . . . ناكو ةساجنلا تحزن

 ناكو - هلوق يقبو «ءاملاو ةساجنلا نم اهيف ام يأ رئبلا يأ تحزن : اولاق مهنأل احيرصت فنصلملا
 هرخآ رصق . خلإ يضتقي رمألا ىأر « مهقح يف : لاق نم لوق نسحأ امف - ادئاز ءاملا نم اهيف ام

 . ًالوأ

 ريغ نيعلا حزن نآ امك سابتلالا مدعب فاضملا فذحب اهؤام يأ تحزن لب : لمكألا لاقو

 نأل ءيرهاظلا دانسإلل رابتعا ثينأتلاو انلق ام نيعتف ةلأسملا باوج متي ال ةساجنلا حزنو «نكمم

 مهلوقك لاحلا ىلع لحملا مسا قالطإ ليبق نم اذه ناكف ءانلق ام ىلع ليلد اهيف ام حزن ناكو هلوق

 . رهنلا ىرج

 : لمكألا لاق يقانغسلا وه لئاقلاو ليق : هلوقب هيلإ راشأو «يقانغسلا مالك هنيعب اذه :تلق

 بهذ اذه نعو ءاهجارخإب الإ رثبلا رهطت الو ركذ ةساجنلا جارحإل نكي مل ذئنيح هنأل رظن هيفو

 ىلإ تحزن : هلوق نم عومجلملا وهاذإ باوجو ةساجنلا تحزن ريمض نأ ىلإ نيحراشلا ضعب

 . اهل ةراهط ءاملا نم اهيف ام حزن ناكف . ةساجنلا تحزن هريدقت نوكيو اهل ةراهط هلوق

 : - هلوق مث ءامهريغو يكاكلاو يقانغسلا - نوحراشلا دارأ : هلوقب يزارتألا دارآ :لوقي

 سيل « تحزن» : هلوق نأ كلذ نايب رصبتلا مدع هنيعب وهو - خلإ رصبتلا مدع نع ىشان فلكت اذه

 ‹ تحزن : هلوق وه باوحملا لب كلذك سيل . حخلإ . . هدعبامو وه باوجلا لب « هدحو باوجب

 ليبق نم رثبلا ءام حزن ريدقتلاو «رثبلا ىلإ عجري لب ةساجن هلوق ىلإ عجري ال تحزن يف ريمضلاو
 هعم جرخي ءاملا نم اهيف ام عيمج جرخ اذإف ءاهنع هغارفإ اهيف ام حزنو بازيملا لاسو « رهنلا يرج

 .ةرورضلاب ةساجنلا

 لوق نأل ‹رصبت نع رداص ريغ ادئاز ءال نم اهيف ام حزن ناکو» هلوق : يقبو :هلوقو

 نم اهيف ام جارخإو ءاهناطيح لسغ ىلإ جاتحي ال هنأ نايبل خلإ . . . اهيف ام حزن ناكف - فنصلا

 .راجحألاو بارتلا

 امو ءاهيف ام غارفإ رثبلا ىلإ حرتلا دانسإ نم دارملا نأل ديدس ريغ رظن هيفو لمكألا لوق مث
 . ةساجنلاو ءاملا لمشي اهيف

 ‹ ةساجنلل تحزن يف ريمضلا لعج هنأل يزارتألا هب دارأ « نيحراشلا ضعب بهذ : هلوقو

 نأ ريدقتلاو - هلوق نأ ريغ « هتررقو تركذ ام لصحم (خلإ . . . باوجلاو بيكرتلاو) : هلوقو

 ءاملا نم اهيف ام حزن ناكو ءانلف ام هاضتقمو ‹ بيكر تلا ىضتقم سيل - ءا لاو ةساجنلا تحزن لاقي
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 لقنو ناطيحلا لسغ ىلع فقوت ريغ نم حزنلا درجمب رهطت رئبلا نأ ىلإ اذهب ةراشإ اهل ةراهط
 يف هلبق اب كارتشا ريغ نم ىنعملا اذهب هتاذب لقتسم مالكلااذه نأاذه تملع دقو «لاحوألا

 . ىنعملا

 نمادحأ رأ ملو ‹ - مهنع هللا يضر - نيعباتلاو ةباحصلا مهب دارأ ::ش ( فلسلا عامجإب) :م

 هلوق يف ءابلا قلعتم ىلإ ضرعت باتكلا اذه يف قيقحتلا مهضعب ىوعدو مهترشك عم حارشلا
 تعقو يتلا رئبلا ةراهط نأ ىنعملاو «رثبلل يأ «(اهل ةراهط) : هلوقب ةقلعتم يهو «فلسلا عامجإب

 . فلسلا عامجإب تبث اهيف ام حزن ةساجنلا اهيف

 ؟ اذه يف فلسلا عامجإ فيك :تلق نإف

 ءام عيمج حزنب رمأ - هنع هللا يضر- سابع نبا نأ وه اذه يف ةباحصلا نم عامجإللا :تلق

 ركني ملف - هنع هللا يضر- ريبزلا نب هللا دبع ةفالخ يف كلذ ناكو « يجنز هيف عقو نيح مزمز رئب

 ىلع مهنم عامج إلا عقوف «سابع نبا ىلع نامزلا كلذ يف ةباحصلا نم دحأ الو ريبزلا نب هللا دبع

 هللا يضر - يردخلا ديعس يبأو - هنع هللا يضر-يلع نع يور كلذكو « حزنلاب رئبلا ةراهط

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع بابلا اذه يف -هنع

 ءاطعو يعخنلا ميهاربإو يبعشلا نع بابلا اذه يف يور دقف نيعباتلا نم عامجإللا امأو

 ركذأسو ءاًعامجإ راصف هفالخ مهنم دحأ نع لقني ملو « مهريغو يرصبلا نسحلاو يرهزلاو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع ًالصفم كلذ

 هل ةربخ ال نم ضعبو رظن هيفو فلسلا عامجإب : هلوقو هحرش يف يجورسلا لوق طقسو
 ءاملا زيم ثيح ةفينح يبآ ولد سيكأ ام : لاقو «عضوملا اذه يف نعط يعفاشلا باحصأ نم

 ةراهط ىلع اوعمجأ ثيح نيعباتلاو ةباحصلا ىلع عينشت ةقيقحلا يف اذهو «رهاطلا نم سجنلا
 ناينبلا ضراعت يف كلذكو «قيقرلاو رحلا نيب تزيم ثيح هتعرق سيكأ ام : مهل لاقيف حزتلاب رئبلا

 .انولد نم سيكأ هذه مهتعرقو «ةعرقلاب لطابلا نم قحا زيمت
 هيف تتام يأ «ناتلق اهيف رثب يف اولاقف ءاذه نم دشأ وه ام يأرلاب اولاق مه «طوسبملا» يفو

 يف ىقبي يذلاو «سجن ولدلا يف يذلا ءاملاف ولدلا يف ةرأفلا تلصح نإف «ولد اهنم تحزنف ةرأف

 نم سيكأ اذه مهولدو « سجن رئبلا يف يقب امو رهاط ولدلاف رئبلا يف ةرأفلا تيقب نإو «رهاط رثبلا

 اهنطاب نود ةرم نم اهرهاظ ترهط فيك ةيعفاشلا هتديأ ولدللايف :يزارتألا لاقو .انولد

 ىلع اهسايقب باوجلا تدرو فيكو «ىرخأ اهتسجنو ةرات رئبلا ترهط فيكو « ىرخأ تسكعو
 !؟انيلع نيعنشملا
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 وأ لبإلا رعب نم ناترعب وأ ةرعب اهيف تعقو نإف «سايقلا نود راثآلا عابتا ىلع ةينبم رابآلا لئاسمو
 ءاملا دسفي مل منغلا

 ال نأ امإ «نيرمألا دحأ سايقلا نأل :ش (سايقلا نود راثآلا عابتا ىلع ةينبم رابآلا لئاسمو) :م

 نكي الو ناردجلاو ةراجحلاو لاحوألا نم اهيف اب ةساجنلا طالتخال اهب عفتني ةراهط رئبلا رهطي
 هلفسأ نم ءاملا عبن اذإ يراجلا ءالاك اًدبأ سجني ال نأ امإو «يسيرملا رشب لوق وهو ءاهلسغ

 «هیف بنج دی لاخدإپ سجنی مل رخآ بناج نم ذخؤیو بناج نم طقس اذإ مامحلا ضوحکو
 مكح يف رثبلا ءام نأ- هللا همحر- فسوي يبأ يأرو ييأر عمتجا : لاق هنأ دمحم نع لقن اذهلو
 تلأس :لاق رمعم نع قازرلا دبع فنصم» يفف . راثآلا انعبتاو سايقلا انكرت انآ الإ «يراجلا
 «تحزن اهيف تتام نإو «سأب الف اهناكم تجرخأ نإ : لاقف « رشبلا يف تعقو ةرأف نع يرهزلا
 ذخأ رعبلا يف ةبادلا تتام اذإ : لوقي نسحلا عمس نم ينربخأ : لاق « رمعم نع قازرلا دبع هاور
 . اولد نوعبرأ تحزن اهيف تخفن نإو ءاهنم

 يبعشلا نع ةمربش نب هللا دبع انثدح : لاق عيكو انثدح : لاق «ةبيش يبأ نبا فنصم» يفو
 «فارشألا » يف رذنملا نبا لاقو . بايثلا لسغتو ةالصلا اهنم داعت : لاق رئب يف تتام ةجاجد يف

 لاقو .يأرلا باحصأو يروثلا لوق اذه نأ ديبع وبأ ركذو . اهلك حزنت رئبلا يف توي ناسنإلا يف
 ءاملا حير تريغ نإو ءءالدلا اهنم حزنت : لاق « ءاملا ريت مل ةتيم هيف دجو نيعم ءام يف يعازوألا

 ةرأفلا يف كلام نع مساقلا نبا لاقو «دعس نب ثيللا لاق كلذكو «بيطي فوفصب حزن اهمعطو

 . بيطي ىتح ىقتسي ةغزولاو
 ةرأفلا يف - هللا همحر - كلام نع بعصم وبآو - هللا همحر - ديعس نب ةبيتق ىورو

 «طيحملاو» «عئادبلا» يف ركذو ٠ ةضراعلا» يف هركذ ءاهلك فزنت :لاق رثبلا يف توت ةغزولاو

 وأ اولد نورشع اهنم حزني نأ رثبلا يف توت ةرأفلا يف رمأ هنأ ةي يبنلا نع يور هنأ ؛ناخ يضاق»و

 ظفاحلا ىلع وبأ هاور : ىقانغسلا لاقو . هلثم ةي ىبنلا نع سنأ نع « طوسبملا يفو . نوثالث
 ۰ ٠ دانس ىد ردسلا

 . ا يبنلا نع كلذ نم ءيش تبثي مل :تلق

 ءافلاب راش :ش ( ءاملا دسفي مل منغلا وأ لبإلا رعب نم ناترعب وأ ةرعب اه يف تعقو نإف) :م
 نوكسب رعبلاو « بجي ال امو ةساجنلا اهيف عقي ام ثيحب ءاملا نم هحزن بجي ام ىلإ ةيريسفتلا

 نييرصبلا دنعو «يسايق قلح فرح تناك اذإ ةملكلا نيع حتف نييفوكلا دنعو ءاهحتفو نيعلا
 ثورلاو ءزعملاو نأضلا لمشي وهو «منغلاو لبإلل رعبلا ودعو « دعو يف لقني مل هنإف يعامس

 باب نم ايل يثخ نم رقبلل ءاخلا رسكب يثئلاو «رصن باب نم سرفلا ثار نم «رامحلاو سرفلل
 . برض
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 تاولفلا رابآ نأ ناسحتسالا هجو « ليلقلا ءاملا ىف ةساجنلا عوقول هدسفت نأ سايقلاو « اًتاسحتسا

 ءاهيف حيرلا اهيقلتف اهلوح رعبت يشاوملاو « ةزجاح سوؤر اهل تسيل

 ىلعف ءاًتاسحتسا كلذ نسحتسا ريدقتلا وأ < ناسحتسالا ثيح نم يأ :ش (اًئاسحتسا) :م

 . قلطم لوعفم يناثلا ىلعو زييمت لوألا

 راصف :ش (ليلقلا ءاملا يف ةساجنلا عوقول ) :م ءاملا دسفت نأ يأ :ش ( هدسفت نأ سايقلاو) :م

 : - هللا همحر- ةفينح يبأ نعو ةرورضلا مدعل سجدت اهنإف ناترعب وأ ةرعب هيف تعقو اذإ ءاعولاك

 نإف اهنع ءاملا نوص ناكمإل «ريغصلا ضوحلا اذكو ءنيترعبلاو ةرعبلا قح ىف رئبلاك ءانإلا نأ

 لكأو اهلوح امو ةساجنلا تيمر هوحنو نمسلاك دماج اهيف عقو امو « ةدماج ةساجنلا تناك

 تطقس ةرأف نع لئس هنأ اي يبنلا جوز ةنوميم نع يراخبلا ىور امل «يقابلا
 نإ : لاق «نمس يف

 لثس : لاق ةريره يبأ ثيدحل هتسجن عئاملا يف تعقو نإو « «اولكو اهلوح امو اهوقلأف دماج ناك

 الف اًعئام ناك نإو ءاهلوح امو اهوقلأف دماج ناك نإ » : لاقف ء«نمسلا يف ةرأفلا نع ةا يبنلا

 ا ا

 «هعيب زوجيو حابصتسالاو «نفسلاو ‹ باودلا نهدو « دلجلا غابد يف هلامعتسا زوجيو

 الف اًعئام ناك نإو» :دواد يبأ ةياور : يراخبلا لاقو . هب اوعفتناف يورو « نايبلا هيلع بجيو

 نيللا يف رعبت ةاشلا يفو ؟حيشوتلا» يف ركذو «هتياور ينعي لوألا حيحصلاو « أطخ « « هوبرقت

 نب رصنو «بويأ نب فلخ نع كلذ يور «نبللا برشيو ةرعبلا ىمرت : لاق «نيترعب وأ ةرعب

 ‹«بلحلا دنع رعبت نأ ريغ نم بلح ال منغلا نإف ءةرورضلا ناكمل يزارلا لتاقم نب دمحمو «ىيحي

 . - هنع هللا يضر- يلع نع یکحی وهو

 ءاًضيآ ةالف ىلع عمجيو «ةزاغملا يهو ةالف عمج :ش ( تاولفلا رابآ نأ ناسحتسالا هجو ) :م

 :م «هلصأ ىلإ ءيشلا دري عمجلاو « اهلبق ام حاتفناو اهكرحتل املأ واولا تبلق ةولف ةالف لصأو

 زجحلاف «هعنم اذإ ازجح هزجحي هزجح نم ةساجنلا عوقو ةعنام يأ :ش ( ةزجاح سوؤر اهل تسيل)

 . رصني رصن باب نم وهو

 يف لمعتسي ام رثكأو منغلاو رقبلاو لبإلا ىلع عقي مسا يهو ةيشام عمج :ش (يشاوملاو) :م

 رعب باب نم رعبتو «يقسلل اهداريإ تقو اًص وصخ رابآلا لوح يأ :ش ( اهلوح رعبت) :م منغلا

 يقلت يأ :ش (اهيف حيرلا اهيقلتف) :م عني عنم باب نم وهو ءاهنوكسو نيعلا حتفب رعبي ةاشلاو ريعبلا

ع يرهزلا نع رمعم نع قزارلا دبع قيرط نم ۳۸٤۲( ) دواد وبآ هاور (۱)
 . اًعوفرم ةريره يبأ نع بيسملا نبا ن

 نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع يرهزلا نع نايفس هاور ام باوصلاو «يرهزلا» نع « رمعم» ةياور يف ملكت دقو

 . ۳۸٤۱١( )دواد وبآو ‹ هحیحص يف يراخبلا هاور ءةنوميم نع سابع
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 نع يورملا يف هيلإ رظانلا هرشكتسي ام وهو ريشكلا يف ةرورض الو «ةرورضلل ًاوفع ليلقلا لعجف
 ءرسكنملاو حيحصلاو «سبايلاو بطرلا نيب قرف الو . دامتعالا هيلعو - هللا همحر - ةفينح يب

 . رابآلا لوح تارعبلا حيرلا

 لجأل اوفع رعبلا نم ليلقلا لعج كلذك ناك اذإف يأ :ش ( ةرورضلل اوفصع ليلقلا لعجف) :م
 ةيآلا : جحلا) (جرح نم نيدلا يف مكيلع لعج امو جرحلا ىلإ ىدأ ليلقلا هدسفأ ولف ‹ ةرورضلا

«(YAناسحتسالال : «ديفملا»و« طوسبملا» يف لاق ناسحتسالا يهجو دحأ وه هركذ يذلا وه و  

 هركذي مل : يناثلا هجولاو . فنصملا هركذ ام اهجوو ءةرورض ليلقلا يف نأ : امهدحأ ناهجو
 ةجوزلاهيفو « هل فالغلاك ءاعمألا ىف ةبوطر اهرهاظ ىلعو بلص ءيش رعبلا نأ وهو فنصللا
 : .هئانثأ يف ءاملا لوخد عن

 :ش (هيلإ رظانلا هرثكتسي ام) :م ريثكلا يأ :ش (وهو) :م رعبلا نم :ش ( ريثكلا يف ةرورض الو) :م
 يبا نع يور يذلا يف يأ :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ نع يورملا يف) :م ريثك اذه لوقي نأب
 . هللا همحر- ةفينح

 ؟ بارعإلا نم امهلحم امو «قلعتم اذامب رورجملاو راجل ا :تلق نإف

 نع يورملا يف هيلع دمتعملا رظانلا هرثكتسي يذلا وه ريثكلا هريدقت فوذحمب امهقلعت :تلق
 لاق اغنإ « بابلااذه يف ةدمعلا يورملا اذه يآ :ش (دامتعالا هيلعو) :م هلوق هيلع لد < ةفينح يبأ
 ىلإ جاتحي يتلا لئاسملا هذه لثم يف يأرلاب اًتيش ردقي ال - هللا همحر- ةفينح ابآ نأل كلذ
 يضاق»و «مئادبلا» يف لاق اذهلو ءدامتعالا هيلعو : لاق هبهذمل اًمفاوم اذه ناك املو «ريدقتلا
 يذلا ردقملا وه لاحلا وذو لاحلا ىلع بصنلاف بارعإلا نم امهلحم امأو ٠ حيحصلا وه :«ناخ
 . هانرکذ

 يف لاقو «ةرعب نع ولد ولخي ال نأ :ليقو .ءاملا هجو عبر يطغي نأ ريثكلا : ليقو
 اذهو «هدسفي ثالثلا نأ ىلع لدف ءاملا هجو عيمج ذخأي نأ :ليقو . حيحصلا وه : «طوسبملا»
 ثالثلاو «شحفي ىتح ءاملا دسفي ال ناترعب وأ ةرعب اهيف تعقو نإ : باتكلا يف ركذ هنأل دساف
 . (ديفملا)و( طيحلا»و ؛طوسبما» يف هركذ اذكه شحافب سيل

 ةعجرلا لعج ادمحم نأل رهظأ لوألاو :«يواحطلا رصتخم حرش »يف يباجيبسألا لاقو

 نأ نسحلا ىورو «لق نإو اًسجن رسكنملا سبايلاو بطرلا لعجو ءريغال نيترعبلاو ةرعبلا يف
 . ةرورضلل سجني ال سبإايلا

 ىلع اذه :ش ( رسكنملاو حيحصلاو سبايلاو بطرلا نيب ) :م مكحلا اذه يف :ش ( قرف الو) :م
 بطرلا نيب قرفي هنإف : يناثلا هجولا ىلع امأو . ناسحتسالا يهجو نم فنصلملا هركذ يذلا هجولا

۳٦ 



 ‹ نيترعب وأ ةرعب بلحملا يف رعبت ةاش يفو ‹ لكلا لمشت ةرورضلا نأل ؛رعبلاو يثخلاو ثورلاو

 ليلقلا ىفعي الو ‹ ةرورضلا ناكمل نبللا برشيو ةرعبلا ىمرت :اولاق

 هنآ : نيهجول اًسجن بطرلا لعجف :ش ( رعبلاو يثخلاو ثورلاو ) :م رسكنملاو حيحصلاو سبايلاو

 نأ : يناثلاو . ةفينح يبأ نع كلذ ىوري «هيف ةرورض الف حيرلا هعفري الف ضرألاب قصتلي ليقث

 رسكنملاو «(تاراشإلا» يف مكاحلاو «لزاونلا» يف هركذ هسبي مدعل هيلع بصنت مل ءاعمألا ةبوطر

 . حيحصلا فالخب هنطاب ءاملا لوخدل هسجني

 نم جرخاذإ سبايلا ثورلا : فسوي يبأ نعو .هتفخل دشأ رسكنملا يف ةرورضلا : انلق

 هسبايو هبطر هريثكو هليلق ثورلاو نيقرسلا :« طيحملا» يفو . هسجني ةبطرلاو « سجنيال هتعاس
 بلص ناك نإو هسجني : ليق رقبلا يثخو «ريثكلاك هليلق ناكو « ءاملا يف رشتنيف تقسنت هنأل «ءاوس

 . رعبلاکف

 : (طوسبملا» يف مالسإلا خيش لاق « راصمألا رابآ نيبو تاولفلا رابآ نيب قرفي هنأ ملعا مث

 ناترعب وأ ةرعب اهيف عقو اذإ سجني : مهضعب لاق هيف انخياشم فلتخا راصمألا يف ناك اذإ امأف

 سجني ال : مهضعب لاقو .ةرورضلا اهيف ققحتي الف .طئاح وأ توباتب طئاح نع ولخت ال اهنأل

 .ناسحتسالا نم رخآلا هجولل ارابتعا

 ديهشلا مكاحلا هركذو «هسجني الف ءاوس فصنلاو لكلا نأ حيحصلاو :مالسإلا خيش لاق

 يثخلاو ثورلاو «سجني ال اًسباي ناك نإو « هسجن اًبطر ناك نإ :لاقف ««تاراشاللا» هباتك يف

 امك «ءايشألا هذه نيب اًصضيأ قرفي ال هنأ دارأ «رسكنملاو : هلوق ىلع فطع تارورجملا هذه رعبلاو

 . اًمنآ هانرکذ ام فالخ يثخلا يفو «رسكنملاو حيحصلاو «سبايلاو بطرلا نيب قرفي ال

 لخادتيف ةبالص سيل هنأل ءءاوس ريثكلاو ليلقلا سرفلاو رامحلا ثور يف « طوسبملا »يفو

 فسوي يبآ نع يور هنأ الإ «ةياورلا رهاظ يف رعبلا نم ةتفنملا كلذكو « سجنيف هئازجأ يف ءاملا

 . يبوبحملا مامإلا هركذ اذك هجوألا وهو ء«وفع ثورلا نم ليلقلا : لاق

 .خلإ... . قرف الو : هلوق نم هركذ ام عيمج دارآ :ش (لکلا لمشت ةرورضلا نأل) :م

 قلعتت ةاشلا يفو : هلوق يف يف ةملك :ش ( نيترعب وأ ةرعب بلحمل | يف رعت ةاشلا يفو) :م

 :م خياشملا يأ :ش (اولاق) :م ردصم وهو ماللا حتفب بلحلل ةلآ ميملا رسكب بلحملاو ءاولاق : هلوقب

 يف مالسأإلا خيش لاق . هنول ريغتي نآ لبق تیمر اذِإ رسجني ني ال هانعم :ش ( نبللا برشیو ةرعبلا ىمرت)

 . نول اهل قبي ملو هتعاس نم تمر اذإ سجني ال :«هطوسہم»

 :م بلحلا دنع رعبت اهنآ اهتداع نمو رعب الب اهبلح نيعتي منغلا نأل :ش ( ةرورضلا ناكمل) :م

 . رظانلا هلقتسي ي يذلا وهو :ش ( ليلقلا یفعي الو)

۷ 



 نإف نيترعبلاو ةرعبلا قح يف رئبلاك هنأ ةفينح يبأ نعو « ةرورضلا مدعل ليق ام ىلع ءانإلا يف

 ىلإ لاحتسا هنأ هلو - هللا همحر - يعفاشلل اًفالخ ‹ هدسفي ال روفصعلا وأ مامحلا ءرخ اهيف عقو

 دجاسملا يف تامامحلا ءانتقا ىلع نيملسملا عامجإ انلو « جاجدلا ءرخ هبشأف داسفو نتن

 ةيردصم امو « يف ىنعمب ىلع ةملكو «خياشملا ضعب لوق نم :ش ( ليق ام ىلع ءانإلا يف ) :م
 اذك ناك مهلوق يف امك - يف ىنعمب ىلع تءاجو - هلوق يف ءانإلا يف ليلقلا ىفعي الو : ىنعملاو

 . هدهع يف يأ نالف دهع ىلع

 (هنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو ) :م ةيطختلاب ءانإلا نوص ناكمإل :ش ( ةرورضلا مدعل) :م

 يف يآ :ش (نيترعبلاو ةرعبلا قح يف) :ممكحلا يف رثبلا ةلزنب يأ :ش ( رئبلاك) :م ءانإلا نأ يأ :ش

 . رمألل ًاليهست نيترعبلاو ةرعبلاب ءاملا سجنت مدع

 هعمجو ةرذعلا ءارلا مضو ءاخلا مضب :ش ( مامحلا ءرخ) :م رثبلا يف يأ :ش ( اهيف عقو نإف) :م

 قاسو يرامقلاو تخاوفلا وحن نم قاوطألا تاوذ برعلا دنع ةمامحلاو «دونجو دنج لثم ءورخ

 دحاو هنأ ىلع تلخد اغنإ ءاهلا نأل ء«ىثنألاو ركذلا ىلع عقي كلذ هابشأو نيشارولاو اطقلا ورج

 . ثينأتلل ال سنج نم
 مئامحو تامامح ىلع عمجيو ةمامحلا :دحاولا ‹طقف نجاودلا يه مامحلا ةماعلا دنعو

 : قدزرفلا لاقو .ةدحاولل مامح :اولاق ابرو « اًضيأ

 اراطقو ططق هرقن اًمامحو داغو ةيداغ شير طقاست

 ال يآ نإ باوج :ش ( هدسفيال ) : هلوقو ةروفصع ىشنألاو نيعلا مضب :ش (روفصعلا وأ) :م

 يآ :ش (هلو) :م يعفاشلا هيف انفلاخ يأ :ش ( - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ) :م رثبلا ءام دسفي

 :ش (لاحتسا) :م روفصعلاو مامحلا ءرخ نأ يأ :ش ( هنأ ) :م هليلد ينعي - هللا همحر - يعفاشلل

 راصف ةيحالصلا نع هجورخ وه :ش (داسفو) :م ةهيركلا ةحئارلا وه :ش (نتن ىلإ) :م لوحتم يأ

 نتن ىلإ هليحي عون نيعون ىلع ءاذغلا نم عبطلا هليحي يذلا نأ هيف قيقحتلاو . طئاغلاو لوبلاك
 ءرخو ‹« لسعلاو نبللاو ضيبلاك حالص ىلإ هليحي عونو ‹ سجن وهو طئاغلاو لوبلاك داسفو

 . لوألا عونلا نم روفصعلاو مامحلا

 ءرخ ميدقت بسنألا ناكو يجورسلا لاقو . قافتالاب سجن وهو :ش (جاجدلا ءرخ هبشأف) :م

 ال نكل اهركذ يف ةدئاف الف ىلوألا قيرطلاب روفصعلاف دسفي مل اذإ مامحلا ءرخ نأل « روفصعلا

 . ءاش امهیآ مدقی امهنیب قرف الف ارهاط امهؤرخ ناک

 . ةدئاف ديزم هيف سيلو هنع ءانغتسالا اذه ركذ يف ةدئاف ال :تلق

 ردصلا نأ عامجإللا اذهب دارأ :ش (دجاسملا يف تامامحلا ءانتقا ىلع نيملسملا عامجإ انلو) :م
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 اذه لدف «مارحلا دجسملا ىتح دجاسملا يف تامامحلا ءانتقا ىلع اوعمجأ مهدعب نمو لوألا

 ذاختالاو ءانتقالا نأل رظن -تامامحلا ءانتقا ىلع- : هلوق يفو « مامحلا ءرخ ةراهط ىلع عامجإلا

 هريغو لاما ءانتقاو ةراجتلل ال اهتينتقا اذإ ًضيأ ةينق اهتينقو « ةونق اهريغو منغلا تونق مهلوق نم

 نم دجسم يف اًمامح ذختا هنأب مهدعب نمم وأ لوألا ردصلا نم دحأ نع لقني ملو « هذاختا

 دحأ نكي ملو < دجاسملا ىلإ ىوأت تناك اهنأ بابلا يف ام ةياغ < ةبعكلا دجسم يف وأ هللا دجاسم

 يتوكسلا عامجإلا عاونأ نم اعون اذه نوكي ذئنيحف هنع تكسيو هعني مهنم

 ؟ مهنم اعامجإ لعج ىتح اذه نع مهتوکس ببس ناک ام :تلق ناف

 لئالد» يف يقهيبلاو« هدنسم» يف رازبلاو «همجعم »يف يناربطلا هجرخأ ثيدح : تلق

 نينا تکا ناق ل بم اا ك ناق سلا وع نب درع با ا تنلا

 لاق ةا يبنلا نأ نوثدحتي - مهنع هللا يضر-ةبعش نب ةريغملاو مقرأ نب ديزو -هللا همحر- كلام

 هللا رمأو هللا ينرتسف تجسنف توبكنعلا هللا رمأو « يهجو يف تتبنف راغلا ةليل ةرجش ىلاعت هللا رمأ»

 اذإ یتح مهفویسو مهتاوارهو مهيصعب شيرق نم نايتف لبقأو «ءراغلا مفب اتفقوف نينيشحو نينمامح یلاعت

 ىلإ عجرف راغلا مفب نوتمامح ىأرف راغلا يف رظني مهضعب لعجف « اعارذ نيعبرأ ردق ةَ يبنلا نم اوناك
 يبنلا عمسف دحأ هيف سيل هنأ تفرعف نيتمامح همفب تيأر لاق « راغلا يف رظنت مل كل ام :اولاقف هباحصأ

 ضرفو « مرحلا يف نررقأو نهيلع تمشو امهل اعدف ءامهب هنعأرد دق هللا نأ فرعف لاق ام ةي

 ‹ يليقعلا هفعضو روهشم يرصب وهو رمع نب نوع الإ هتياور ملعن ال رازبلا لاقو '« نهجورخ

 «‹ هيلع تمشو اًنالف تمش لاقي ميملا ديدشتو ةمجعملا نيشلاب تمش :هلوق . ورمع نب نوع لاقيو

 تمشو امهل ىعدف امهاتأف اهنع هللا يضر ةمطاف جاوز ثيدح يف ةكربلاو ريخ اب هل ىعد اذإ

 . جرخ مث امهيلع

 . سايقلاو دحاولا ربخب دقعني الو اًعطق ملعلا بجوي ليلدب الإ عامجإلا دقعني ال :تلق نإف

 ةنسلا لهأ بهذمو « جيرج نباو ةلزتعملا نم يناشقلاو ةعيشلا بهذم نم اذه :تلق

 هبسنف « ليلد نم تبثي مل ةيعطق ةجح عامجإلا نوكو « عطقلا قيرطب عامجإلاب مكحلا ةعامجلاو
 هللا ةجحل ةمأ دشأو ةصاخ ةمألا هذهل ةماركو هعفر عامجإللا نإ اذ لبق نم تبث اغنإ لب هيلإ يعادلا

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا» عجار )۳/  )۱۸١يراخبلا لاق - يرصب - ورمع نب حابر وخأ يسيقلا ورمع نب نوعو :

 )«ناسلل»ا . لوهجم ‹ثیدحلا رکنم ٤/٤٤۸ ,٤٤۹( .

 . ةياورلا يف دمتعم حيحص هجوب تبثتال ةصقلا هذهو :تلق

 (۱۹۱/۱) «ةيارلا بصن» عجار ها لوهجم بعصم وبأو : لاقو «نوع» ب هلعأو هئافعض يف يليقعلا هاورو
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 ةحئار نتن ىلإ ال هتلاحتساو اهريهطتب رمألا دورو عم
 7 اج ا وي ج

 ةمامأ يبأ ثيدح عامجإلا اذه يأ هلصأو : يقانغسلا لاقو . ةمايقلا موي ىلإ ماكحألا يف ىلاعت
 تملت ىتح راغلا باب ىلع تركوا اهنإ :٠ لاقف ةمامحلا ركش ةي يبنلا نأ -هنع هللا يضر - يلهابلا
 يف لمكألا مث “ةياردلا» بحاص اذه ىلع هعبتو ° «هاوأم دجاسملا لعجي نأب ىلاعت هللا اهازاجف
 . هلاح ىلإ الو هجرخم ىلإ هنوزعی الو اًئیدح نورکذی ءالؤه نم بجعلاف « امهیحرش

 ارهط نأ لجو زع هلوق وه رمألاو دجاسملا ريهطتب يأ :ش (اهريهطتب رمألا دورو عم) :م
 اوبنج مالسلا هيلع هلوق لمكألا لاق دقف ثيدحلا يف رمألاامأو « (۱۲ ٥ةيآلا : ةرقبلا) ‹ €يتيب
 نم الو هاور يذلا يباحصلا الو همامت ركذي مل ثيدح نم ةعطق اذه :تلق ¢ مکنایبص مکدجاسم

 . امهنع هللا يضر بدنج نب ةرمسو ةشئاع نع هيف يورو < هجرخأ
 باتك يف ةجام نباو «يذمرتلاو « دواد وبأ هجرخأف اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح امأ

 يف دجاسملا ءانبب» ةَ لوسرلا رمأ تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نب ماشه نع ةالصلا
 . «هدنسم» يف دمحأو «هحیحص» يف نابح نبا هاورو بيطتو فظنت نأو رودلا

 هيأ نع ناميلس هیبأ نع ةرمس نب ناميلس نب بیبح نع دواد وبأ هج رخأف ةرمس ثدح امأو

 اهتعنص حلصنو انرود يف دجاسملا عضن نأ انرمأي ناك ةي ىبنلا نإف دعب ام ىلإ بتك هنأ ةرمس
 ىكحو تويبلا اهنأ يباطخلا ركذو « لئابقلا رودلا ةنييع نب نايفس لاقو ےک تگ واھ رتو
 . رودلا اهيف يتلا لاحملا اهب دارأ ًاضيأ

 . رباقملا لم تويبلا ذاختا نع يهنلا درو دقف هلثم تويبلا اهب دارأ هنآ رهاظلا :تلق

 همحر- يعفاشلا لوق نع باوج اذهروفصعلاو مامحلا ءرخ ةلاحتسا يأ :ش (هتلاحتساو) م

 انه اه نتنلاو ءداسفلاو نتنلا نارمأ سيجنتلا بجوم نأ ههجو داسفو نتن ىلإ لاحتسا هنأ -هللا
 ءافتنا يعدتسي ءرخلا ءافتناو داسف ىلإ لب :ش (ةحئار نتن ىلإ ال) :م هلوق ینعم وهو دوجوم ريغ

 . لكلا

 رهاط وهو دسف دق هنإف ينملاب اذه صقني انلف » سيجنتلا بجوي ام هدحو داسفلا : تلق نإف

 . ةرورضلل طقس هنإف هلاق ام انملس نئلو < سجنت الو ثكملا لوطب دسف ةمعطألا رئاسو هدنع

 مل وهو راغلا ثيدح بابلا اذه يف دمتعملاو حصي ال لاح ييأ يلع وهو «ملعأ هللاو هنظأ ميف : هل لصأال )١۱(

 . مدقت امک «تبثی

 «ةيارلا بصن» . رازبلل يعليزلا هازعو )1٠١( ةجام نباو ء )٤۳١( دواد وبأو « )٤۳٩( يذمرتلا هاور : حیحص (۲)

(۹۰/۱). 

 . ٩ )٤۷۳( دواد يبآ ننس» ‹«حیحص وهو <« هدعب نم يرذنملا مث (۳)

° 



 - فسوي يبو « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هلك ءاملا حزن ةاش اهيف تلاب نإف « ةأمحلا هبشأف

 نوكي نأ نم جرخيف ءاملا ىلع بلغ اذإ الإ حزني ال : - هللا همحر - دمحم لاقو « - هللا همحر

 رمآ مالسلا هيلع يبنلا نأ هل . امهدنع سجن هدنع رهاط همحل لكؤي ام لوب نأ هلصأو « اروهط

 ء اهنابلأو لبإلا لاوبأ برشب نيينرعلا

 يف دوسألا نيطلا وه ةأمحلاو مامحلا ءرخ هبشأف كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش (ةأمحلا هبشأف) م

 يفو ةزمهلا حتفو ميملا نوكسو ءاحلا حتفب ةأمحلاو «رهاط هنأ عم بلاغلا يف نتنم هنإف « رئبلا رعق

 ‹ (٠۲ةيآلا: رجحلا) € نونسم امح نم  ىلاعت هللا لاق « ميملا حتفب وهف ةأمحلا امأو . ءاه هرخآ

 كيرحتلاب ةأمح رسكلاب رثبلا تأمحو اهتأمح تحزن اذإ نيكستلاب أمح رثبلا تأمح هنم لوقت

 .ةأمحلا اهيف تيقلأ أمحا اهتأمحاو اهتأمح ترثك

 امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع هلك ءاملا حزن ةاش) :م رئبلا يف يأ :ش ( اهيف تلاب نإف) :م

 نسحلا يبأ نب نسحلاو نوميمو روث وبأو -هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو :ش (-هللا

 . -هللا مهمحر-دامحو

 كلامو يروثلاو يبعشلاو يرهزلاو يعخنلاو ءاطع لاق هبو :ش (حزني ال دمحم لاقو) :م

 :ش (بلغ اذإ الإ) :م هريغل اروهط نوكي نأ نم جرخيف ءاملا ىلع بلغ اذإ الإ هللا امهمحر دمحأو

 هسفن يف رهاط هنإ امأو هريل :ش (؟روهط هنوك نم جرخيف) :م ذئنيحف :ش (ءاملا ىلع) :م ةاشلا لوب

 . -هللا همحر- دمحم دنع

 يآ :ش (هدنع رهاط همحل لکؤي ام لوب نآ) :م ةلأسملا هذه يف مكحلا لصأو يأ :ش (هلصأو) :م

 :ش (هنأ) :م مهفاف دييقتلا باب نم ال ليثمتلا باب نم ةاش هيف تلاب نإف هلوق اذه ىلعف دمحم دنع

 ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (اهنابلاو لبإلا لاوبأ برشب نيينرعلا رمأ) :م ايب يبنلا نا يأ

 يذمرتلاو دودحلا يف هللا امهمحر ةجام نباو دواد وبأو ةالصلا يف ملسمو يراخبلاف « مهبتك يف

 اوبيصأ ةنيرع نم اًسانأ نأ »هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم مهلك مدلا رحت يف يئاسنلاو ةراهطلا يف

 يعارلا اولتقف اهلاوبأو اهنابلأ نم اوبرشيف ةقدصلا لبإ اولكاي نأ اب هللا لوسر مهل فصوف ةنيدملاب

 مهكر تو مهنيعأ لمسو مهلجرأو مهيديأ عطقو مهب يتأف مهرسأف ةَ هللا لوسر لسرأف دوذلا اوقاتساو

 . « ةراجحلا نوضعي ةرحل اب

 ظفل يفو «اهلاوبأو اهنابلا نم اوبرشي نأ مهرمأو» يئاسنلاو يذمرتلاو دواد يبأ ظفلو

 اوبرشي نأ حاقلب ةلَب يبنلا مهل رمأف ةنيدملا اووتجا ةنيرع وأ لكع نم سان مدق :٠ لاق سنأ نع يراخبلا

 راهنلا لوآ يف ربخل ا ءاجف لبإلا اوقانساو ةي يبنلا يعار اولتق اوحص املف اوقلطناف اهنابلأو اهلاوبأ نم

 يف اوقلأ مث مهنيعأ ترمسو مهلجرأو مهيديأ عطقب رمأف مهب ءيج راهنلا عفترا املف « مهراثآ يف ثعبف

 اهلوب ميقتو « اهلوبو اهنبل نيب ةي هيلع هتيوستب لالدتسالا هجو لوقن « نوقسي الف نوقستسي ةرحلا
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 ۰ هنم ربقلا باذع ةماع نإف لوبلا نم اوهزنتسا : مالسلا هيلع هلوق امهلو

 ا ا ا ا ا س ا
 . هبرشب مهرمأ ام اًسجن همحل لكؤي ام لوب ناك نإف « سجنلا برشب رمأي الة هنأ عم اهنبل ىلع

 . ةرورضلاو ءافشلل كلذب رمأ هلعل :ليق نإف

 رمخلا ىف :لاق ةي هنأ اعوفرم يواحطلا هاور ام هيلع لدي مرحملا سجنلا يف ءافش ال :انلق
 همرح اميف وأ سجر يف لعجيل هللا ناك ام هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو . ءافشب سيل ءاد كلذ

 . ىواحطلا هجرخأو ءافش

 لاق ةنكاس فورحلا رخآ ءاي امهنيب نونلاو ءارلا حتفو ةلمهملا نيعلا مضب -ةنيرع- :هلوقو

 . لل يبنلا مهلتقف اودترا نيينرعلا نم طهرو ةليبق مسا مضلاب ةنيرع : يرهوجلا
 سايقلا ناكو « ينرع عمج نوينرعلاو . تافرع ءاذحب وهو ةنيرع ريغصت وه :تلق

 ءاي نأل نوينيهجلا سايقلاو «نوينهجلا مهلوق يف امك تفذح اهنكلو « واولا اهدعب ءايلاب نوينيرعلا

 . ةليبق مسا فاكلا نوكسو نيعلا مضب لكعلا . يفينح سايقلا يفو . يفنح

 مل اذإ ىسفن تيوج لوقت يوجلا نم لاعتفا « اهوبجوتسا يأ ميجلاب ةنيدملا اووتجا :هلوق
 لاق . يرهوجلا هركذاذكه ةمعن يف تنك نإو « هبو هعم ماقملا تهرك اذإ هتيوتجاو « كقفاوت

 اذإ دالبلا تيوجأ : يراخبلا حرش يف نسحلا وبأ لاقو « ثيدحلا بساني ال اذهو : يجورسلا
 . كندب ةثيدحلا ىف كقفاو نإو « اهتهرك

 دهعلا ةثيدحلا نوبللا ةقانلا وهو حوقل عمج حاقللا «حاقلب :هلوق لوألا لشم اذه :تلق
 وهو ةلمهم لاد هرخآ يفو واولا نوکسو ةمجعملا لاذلا حتفب دوذلاو . اهنبل رشكي يتلا ةدالولاب

 نماهلدحاو الو ةثنؤم ةظفللاو ةرشعلا ىلإ ثالثلا نيب ام ليقو عستلا ىلإ ثالثلا نيب ام لبإلا نم
 . روكذلا نود ثانإلا نم دوذلا ديبع وبأ لاقو . معنلاك اهظفل

 « دوسلا ةراجحلا تاذ ضرألا لصألا يف يهو ءارلا ديدشتو ةلمهملا ءاحلا حتفب ةرحل اب :هلوقو
 تارحو رارحو ررح ىلع عمجتو « ةريبك دوس ةراجح اهيف ضرأ يهو ةنيدملا ةرح انهاه دارملاو

 .ةرح ًريرحأ دحاو نإ ليقو . ةردانلا عومجلا نم وهو رارحو

 مهنيعأ لمس ىوريو . اهب مهلحك مث ديدحلا ريماسم مهل ىمحأ يأ -مهنيعأ رمسو- :هلوق

 . رمثلا ىنعم وهو كوشلاب اهرقن ليقو اهريغ وأ ةامحم ةديدحب اهأقف يأ ءارلا عضوم ماللاب

 نإف لوبلا نم اوهزنتسا الب هلوق) :م هللا امهمحر فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش (امهلو) :م
 . مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةثالث هاور ثيدحلا اذه « :ش (هنم ربقلا باذع ةماع
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 ڪڪ < ي ج ٠ دو ا ر ا
 هللا لوسر لاق : لاق هنع ةداتق ثيدح نم ينطقرادلا هجرخأ -هنع هللا يضر- سنا نع

 رفعج يبأ ةياور يفو « لسرم ظوفحملا لاق مث '«هنم ربقلا باذع ةماع نإف لوبلا نم اوهزنت » ايك

 ةعرز يبأ نعو « يوقلاب سيل دمحأ نعو « طلخي ناك: ينيدملا نبا لاق هيف ملكتم وهو يزارلا

 :اریک مھ

 باتكلا ظفل لثم خلإ "“. . . .اوهزنتسا» لاق الب ىبنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 يبأ نع شمعألا نع ةناوع يبأ قيرط نم «هكردتسم» يف مكاحلا هاورو اًسضيأ ينطقرادلا هاور

 حیحص ثیدح لاقو < ‹ لوبلا نم ربقلا باذع رثكأ » ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع حلاص

 . هاجرخي ملو ةلع هل فرعأ الو « نيخيشلا طرش ىلع

 باذع نِإ» :لاق ةا هللا لوسر نأ هنع دهاجم ثيدح نم امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 اوتکس مهلکو يقهيبلاو ينطقرادلاو همجعم يف يناربطلا هاور < ٤ هنم اوهزنتف لولا نم ربقلا

 . هلع

 لوبلا نع ةي هللا لوسر تلأس : لاق هدج نع هيبأ نع ديلولا نب ةدابع نع رازبلا ىورو

 مالسلا هيلع هنأ هب لالدتسالا هيفو ٠ ربقلا باذع هنم نأ نظأ ينإف هولستغاف ايش هنم متكسمأ اذإ»: لاقف

 معيف ماللاو فلألاب ىلحم لوبلا نألو « بوجولل رمألاو « لصف ريغ نم لوبلا هازنتساب رمأ

 نم اوهزنتسا مهلوق امأو : «برغملا» يفو -لوبلا نم-ناكم-لوبلا نع- ىوريو < لوبلا عيمج

 اهنع فرصنا اذإ راذقألا نع هزنت لاقي . لوبلا نعاوهزنت هحرش يف ةعيرشلا جات لاقف لوبلا

 لعف لعفتسا نأ ههجوف يور ام حص ناف “ ةغللا نيناوق يف دجوي ملف هازنتسالا امأو « اهبنتجاو

 نأ هانعم «لعفت كراشي دق لعفتسا نإ هلوقو « اوهزنت ينطقرادلا ظفل نأ نآلا انيب دق :تلق

 ةدارإل هلعاف ىلإ لعفلا ةبسن هانعمو « بلطلل بابلا اذه لصأو لعفت لعفتسا يناعم ةلمج نم

 نم هزنتلا اوبلطا ىنعملاو هباب ىلع انه اه لعفتسا نوكي نأ ينعي الو « هنم وه قتشملا ليصحت

 )١( «ينطقرادلا ننس» :فيعض )١/ ١١۷( ‹ «ةيارلا بصن»و ؛(۹٠۲) «يرذنملا بيغرت» عجارو )۱۹۹/۱( .

 شمعألا نع ةناوع يبأ قيرط نم هجرحخأ مث « اذك «لسرم باوصلاو» : هيفو (۱۲۸ ٩)۱/ ينطقرادلا ننس » (۲)

 هقفاوو ‹ دهاش هل رکذو امهطرش ىلع (۱۸۳ /۱) «كردتسملا» يف مكاحلا هححصو «حيحص» لاقو هب 2

 . يبهذلا

 ظفاحلل ديلقت «هنعاوتكس» فلؤملا لوقو هيف فلتخم وهو «تاتقلا ييحي وبأ هنع دهاجم» نع مهلك هوجرخأ (۳)

 . «هب سأب ال» ثيدحلا بقع «ىنطقرادلا ننس» ىف دوج وملا )۱۹١/۱( یعلیزلا

 )١/ ۲١۷(. «ةيلاعلا بلاطملا» رظناو ٤ (۷/۱١۲)«ممجملا» يلا طلا يملا زر
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 . انه اه ىتأتي ال هتركذ يذلا ىنعملا :تلق نإف

 وحن اريدقت نوكيدقو « ةباتكلا هنم بلط يأ هبتكتسا وحن احيرص نوكي وه :تلق
 ىتح ليحتأو فلتأ لزأ مل ىنعملا لب « حيرص بلط انه اه سيلف « طئاحلا نم ديزلا تجرختسا
 يأ هدیؤي امو -هللا همحر- لمكألا لاقو . مهفاف كلذك انه اه بلطلا ةلزنم كلذ لزنو جرخ
 عيش ةي هللا لوسر نأ يورام - -هللاامهمحر -فسوي وبأو ةفينح وبأ هيلإ بهذ ام ديؤي امو

E E 
 الك هللا لوسر لئسف « فلتخت هعالضأ تداك ةطغض ضرألا هتطغض ربقلا يف عضو املف « هيلع
 . لوبلا نم هزنتسی ال ناک هن لاقف هببس نع

 « هنفداإ هللا لوسر ىلوت -هنع هللا يضر - ذاحم نب دعس يفوت اط: ةعيرشلا جات لةو
 نم دحأ اجن ول ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال ربكأ ىلاعت هللا هلاقو نوللا ريغتم هربق نم جرخ غرف املف
 لاق «هئاضعأ توص تعمس ىتح همض ربقلا تيأر دقلو « ذاعم نب دعس اجنل ربقلا ةطخض
 نقلعت نيعلا روحلا نم نيعبس نإ لاقف كلذ نع لئسف اًقرخنم ب هللا لوسر صيمق ناك ىوارلا
 هذه ببس نع مالسلا هيلع يبنلا لئس مث « دعس نم ينجوز نهنم ةدحاو لك تلاقو . يب
 . لوبلا نع هزنتسي ال ناك هنإ لاقف ةطخضلا

 نم - هللا همحر- دمحأ مامإلا ىور لب « ظافلألا هذهب دحأ هركذي مل نرثيدحلا نم لك :تلق
 حبس ةا هللا لوسر عم نحنو دعس نفدامل : لاق هنع هللا يضر هللا دبع نب رباج ثيدح

 : لاق ؟ تحبس مل هللا لوسر ای اولاقف « هعم سانلا ربکف ربك مث هعم سانلا حبسف وَ هللا لوسر
 . «هنع هللا جرف ىتح هربق حلاصلا دبعلا اذه ىلع قياضت دقل»

 هللا لوسر لاق: لاق هنع هللا يضر رمع نبا نع عفان ثیدح نم دیج دانساب رازبلا یورو

 دقلو كلذ لبق اوطبهي مل ضرألا ىلإ كلم فلأ نوعبس ذاعم نب دعس تام موي طبه دقل» ي
 نيرشعو سمخ نم وحنب بازحألا فارصنا دعب هتافو تناكو عفان یکب مث ؟همض ربقلا همض
 يف ؛طوسبملا» يف ركذو «رهش نم اًبيرق اوماقأف «سمخ ةنس لاوش يف بازحألا مودق ناكو «ةليل
 دارأ اغإو ‹ هتالص زوجت ال هنم هزنتسی ال نم نإف « هسفن لوب هب دری مل « هزنتسی ال ناک هنإ هلوق
 . لمكألا هنع ذخأ مث هحرش يف اذه يقانغسلا ركذو . اهجلاعت دنع لبإلا لاوبأ

 هللا يضر- سابعلا وبأ انربخأ ظفاحلا هللا دبع وبأ انثدح يقهيبلا هاور ام كلذ ديؤي :تلق
 هنآ هللا دبع نب ةيمأ ينثدح قاحسا نبا نع ريكب نب ىسوم انثدح رابجلا دبع نب دمحأ انثدح -هنع
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 ةالصلا هيلع -هنأ يور ام ليوأتو همحل لكؤي ال ام لوبك راصف داسفو نتن ىلإ ليحتسي هنألو

 ءاًيحو هيف مهءافش فرع -مالسلاو

 اَ هللا لوسر نآ انل ركذ اولاقف ؟اذه يف ةا هللا لوسر لوق نم مکغلب ام دعس لآ ضعب لأس

 لماح ناكو سوألا ريبك دعس ناكو « لوبلا نم روهطلا ضعب يف رصقي ناك : لاقف كلذ نع لثس

 . ناملغلا ةقبطو لبأإلا ةحلاعمو ردب موي مهئاول

 نم لزنم لوأ ربقلا نأ وه لوبلا هازنتسا كرت عم ربقلا باذع ةبسانم هجو يقانغسلا لاقو

 موي دبعلا هب بساحي ام لوأ ةالصلاو « ةالصلا لزانم نم لزنم لوأ ةراهطلاو « ةرخآلا لزانم

 ةرخآلا لزانم نم لزنم لوآ يف اهكرتب بذعي ام لوأ ةراهطلا تناكو « ثيدحلا يف ءاج امك ةمايقلا
 نأ وهو لوقعم ليلد ىلإ ةراشإ هذه « ةاشلا لوب نألو يأ :ش (هنالو) :م . ربقلا الإ كلذ سيلو

 نتنلا ىلإ ةلاحتسالاو :ش (همحل لكؤي ال ام لوبك راصف داسفو نتن ىلإ ليحتسي) :م هم لكؤي ام لوب

 . داسفلاو نتنلا ريسفت بيرق نع ىضم دقو « ةساجنلا ةقيقح داسفلاو

 نوكي نأ بجوف « هقرع ةراهط ىلعو همحل لكؤي ام باعل ةراهط ىلع اوقفتا دق :تلق نإف

 ‹ نيملسملا عامجإب سجن هلوبو « نارهاط هقرعو هقير نإف يمدآلاب لطبي اذه :تلق . امهلشم هلوب

 نأ دواد نع ىوري ام الإ « ءاملعلا رئاس دنع ءاوس ريغصلاو ريبكلا لوبو « رذنملا نبا عامجإلا لقن

 ةبطاق ءاملعلا دنع سجنيف اهمحل لكؤي ال يتلا تاناويحلا يقاب لوب امأو « رهاط ريغصلا لوب

 لاوبألا نآ دواد نع مزح نبا یکحو ءرهاط هنأ يعخنلا نع لقن ام الإ « مهريغو ةعبرألا ةمئالاك

 . داسفلا ةياهن يف اذهو يمدآلا الإ ناويح لك نم ةرهاط ثاورألاو

 هب جتحا يذلا ثيدحلا نع باوج اذه :ش (اًيحو هيف مهءافش فرع ةي هنأ يور ام ليوأتو) :م

 امهدحأ يور يف ناهجولا زوجيو يور ام هلوق ىلإ فاضم ءادتبالاب عوفرم لیوأت هلوق . دمحم

 يأ لوهجم ةغيص نوكي نأ يناثلاو . هللا همحر دمحم هاور ام ليوأت يأ مولعم ةغيص نوكي نأ

 يأ مهءافش فرع ةي يبنلا نأ يأ أدتبملا ربخ «هنأ» هلوقو ‹ روكذملا ثيدحلا يف يور ام ليوأت

 اذإف . زييمتلا ىلع بصن وهو يحولا ثيح نم يآ « ايحو لبإلا لوب يف يأ « هيف نيينرعلا ءافش
 هيف ءافشلاب نقیتی ال هنأل هبرش لحي الف اننامز يف هلثم دجوی الو اًمکح نوکی مکحلا ثیح نم ناک

 هنأ سنأ نع ةداتق ركذ دقف هنع هللا يضر سنأ ثيدح اًضيأ يقانغسلا لاقو . ةمرحلا نم ضرعي الف

 اذإف سنأ نع ديمح ثيدح يف هركذ اغإو « لاوبألا ركذي ملو « لبإلا نابلأ برش يف مهل صخر

 كلذكو كلذ ىلع لمكألا هعبتو هب جاجتحالا طقس نوكي ال نأ نيبو ةجح نوكي نأ نيب راد

 . (ةياردلا» بحاص

 ةداتق انثدحةبعش نع ىيحي انثدحو ددسم انثدح لاق يراخبلا نإف « ادج هاو مالك اذه :تلق

 دقو « اهلاوبأو اهنابلأ نم اوبرشيف هيفو ثيدحلا . . . . ةنيدملااووتجا ةنيرع نم اًسانأ نأ سنأ نع
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 ءافشلاب نقيتي ال هنأل ‹ هريغل الو يوادتلل هبرش لحي ال : - ىلاعت هللا همحر - ةفينح يبأ دنع مث

 دنعو ءةصقلل يوادتلل لحي - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو . ةمرحلا نع ضرسعي الف هيف

 هدنع هتراهطل هریغو يوادتلل لحي - هللا همحر -دمحم

 نم هيفو ةبراحملا باب يف ةاكزلا ىورو «ةاكزلا رخآ يف يراخبلا هجرخأ « بيرق نع هانركذ
 . هنع هللا يضر سنأ نع ةبالق يبأ نع اذهو اهنابلاو اهلاوبأ

 هنع هللا يضر سنأ نع بتاكو ديمحو ةبالق وبأ ةعبات سنأ نع ةداتق ثيدح رخآ يف لاقو
 ملو لبإلا نابلأ برش يف مهل صخر هنأ سن نع ةداتق ركذ ءالؤه لوقي فيكف كلذك ناك اذإف
 « سكعلاب ىرخألا يفو « نابلألا مث لاوبألا ركذ يراخبلا تاياور ىدحإ يفو < لاوبألا ركذي

 . همحل لكؤي ام لوب برش ةحابإ ديكأت مهويام لاوبألا مدقت ةياور يفو

 لوأ يف ناك هنآ ههجو « كلذ نيبي ملو « خوسنم هنإ ليقو : - هللا همحر - لمكألا لاقو
 نيعألا ليمستو لجرألاو ىديألا عطق هيف نآ ىرت الأ «دودحلا تلزن نأ دعب خسن مث مالسإلا
 مهنوكل - هلوقب هنع هللا يضر سنأ نع ثيدحلا ةياور يف ةبالق وبأ هيلإ راشأ امك « اودترا مهنوكل

 ‹ لتقلا الإ دترملا ءازج نكي ملو « اداسف ضرألا يف اوعسو هلوسرو هللا اوبراحو اوقرسو اولتق
 لوب برش يأ :ش (هبرش لحي ال -هللا همحر - ةفينح يبأ دنع مث) :م . ةلئملاك لوبلا ةحابإ نأ ملعف
 :ش (هنأل) :م يوادتلا ريغ لجأل الو يأ :ش (هريغ الو) :م يوادتلا لجأل يأ :ش (يوادتلل) :م منخلا
 . يوادتلل هبرش يف يأ :ش (هيف ءافشلاب نقيتي ال) :م نأشلا نأل يأ

 نقيتب الإ اًمارح هبرش نوک نع ضرعت الف كلذك ناك اذإف يأ :ش (ةمرحلا نع ضرعي الف) :م
 نأ زوجيف « ةيعطق ةجحب سيل مهلوقو ءابطألا لوقب كلذ ىلإ عجرملاو « كلذ دجوي الف ءافشلا
 . ةجزمألا فالتخال موق نود موقل ءافش نوكي

 ناك ول هنأل :ش (يوادتلل ) :م هبرش لحي يأ :ش (لحب - هللا همحر - فسوب يبأ دنعو) :م
 ينعي :ش (ةصقلل) :م مارحلا يف ءافشلا لعجي مل ىلاعت هللا نأ وهو ثيدحلاب هلحأ امل اًقلطم امارح

 .يوادتلا لجأل لبإلا لوب برش ةحابإ ىلع تلد يتلا نوينرعلا ةصق
 هنأ دارأ ىوادتلا ريغلو يوادتلا لجأل هبرش لحي يأ :ش (هريغو يوادتلل لحي دمحم دنعو) :م

 يفو « هبرش لحي الو قافتالاب رهاط هنإف ناتألا نبلب ضوقنم هلوقو « نيللا نيبو هنیب یوس
 مث « لكؤت ال اهنآ الإ « قافتالاب ةرهاط حبذلا دعب اهمحلو اهمحشو « اهقرعو ناتألا نبل «طقتلملا»

 نهد هطلاخي تیزلاک هزوج نم مهنمو ‹ لكألاك اهمحشو اهمحلب عافتنالا عنم نم انباحصأ نم
 رمخ ابف انباحصأ قافتاب ناتألا نبلب يوادتلا زجي مل اذإو ٠ لكؤي الو هب عفتني اًبلاغ تيزلاو « ةتيملا

 بيطلا وبأ يضاقلا ىكح ام الإ نيملسملا عامجإب سجن رمخلاو « قافتالاب رهاط اهنبل نأل ‹ ىلوأ
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 ‹ اهرغص وأ ولدلا ربك بسحب نيثالث ىلإ

 . لتاقلا تابنلاب اهربتعاو اهتراهطب الاق امهنأ دوادو ةعيبر نع

 ' ةغللا لهأ دنع سجرلا نأل رمخلا ةساجن ىلع ةرهاظ ةلالد ةيآلا نم رهظي الو : يوونلا لاق

 لوقو : لاق «ةيآلا يف اهئازجأ يف امك بانتجالاب رمألااذكو «ةساجبنلا هنم مزلي الو رذقلا

 : نيهجول هيف ةلالد الو مدلاك اًسجن ناكف ررض ريغ نم هلوانت مرحي هنأل «بذهملا» بحاص

 . هللا همحر- يعفاشلا دنع ينملاو لكلا دنع طاخملاب ضقتني هنأ :امهدحأ

 رمخلا نمو «هثابختسا نم مدلا نم عنملا نأل هيلع سايقلا حصي الف ةفلتخم ةلعلا : يناملاو

 اهتساجنب مكحي : يلازغلا لاقو . ةالصلا نعو هللا ركذ نع دصلاو ءاضغبلاو ةوادعلل اًببس هنوك

 ةي عيكامو لكلا ىلعاسايق اهنع ارجزو الفت
 نع كلذ حصي الو عامجإلا يف هفالخ ربتعي ال دوادو اهتساجن ىلع عامجإلا دقعنا دق :تلق

 ر
 : يرهوجلا لاق « نيعلا مضب :ش ( ةروفصع وأ ةرأف) :م رثبلا يف يأ :ش ( اهيف تتام نإو) :م

 لاقو «سأرلا ءارمح ةريغص ةروفصع يه :ش (ةوعص وأ) :م ةروفصع ىشنألاو رئاط روفصعلا

 يه :ش (ةينادوس وأ) :م اًضئارف ءاعص ىلع عمجيو :تلق . ريفاصعلا راغص وعصلا : يزرطملا

ING O 

ET Eee a 

 اما اذه ةينثت يف لوقتو «فرصني الام بارعإب يناثلا تبرعآو حتفلا ىلع لوألا تينب

 تئش نإو «صربأ ركذت الو ماوسلا ءالؤه : تلق تئش نإو «صربأ ماوس عمجلا يفو ‹«صربأ

 رعاشلا لاق « ماس ركذت الو ةصربلا ءالؤه : تلق :

 صرابألا لكأي ادبع تنكل الاخ اذهب تنك ول هللاو

 .رامس ةيسرافلاب ىمسيو

 ش (اهرغصو ولدلا ربك بسحب نيثالث ىلإ أولد نيرشع نيب ام) :م رئبلا نم يأ :ش (اهنم حزن) :م
 رسكب رغصلاو «ءابلا حتفو فاكلا رسكب ولدلا ربكو ردقلاو نوكسلاو حتفلا بسح نيس يف زوجي

 . نيغلا حتفو داصلا
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 رئبلا يف تتام اذإ ةرافلا يف لاق هنأ - هنع هللا يضر - سنأ ثيدحل « ةرأفلا جارخإ دعب ينعي

 ولد نورشع اهنم حزنب اهتعاس نم تجرخاو
 ص ا ج ب
 . ددزي ريغصلاب حزن نإو ٠ ضقني ريبكلاب حزن اذإف ريغص هنودامو ريبك عاصلا ردق :ليقو
 . يباجيبسألا هركذ لاطرأ ةرشع ريبكلا : ليقو

 ميظع ولدب حزن ولو ‹ عاصلا طسولاو عاصلا نود ريغصلاو عاصلا ىلع داز ام ريبكلا : ليقو
 نم وهو زوجيال - هللا همحر - رفز لاقو . زاج اولد نيعبرأ وأ اولد نيرشع ردق ةدحاو ةرم
 .ولددحاو حتفلاب ءالدلاو « ءالدلا ةدحاو ةثنؤم ولدلاو . ةياور

 جارخإ دعب ناك اذإ اربتعم نوكي اغنإ حوزنملا نأ ىلإ اذهب راشأ :ش ( ةرأفلا جارخإ دعب ينعي) :م
 بجوملا ببسلا ءاقب عم ةراهطلاب مكحت الف ةتيلا اهيف ةرأفلا لوصح رشبلا ةساجن ببس نأل ةرأفلا
 . ةساجنلل

 اهتعاس نم تجرخأو رئبلا يف تتام اذإ ةرأفلا يف :لاق هنأ - هنع هللا يضر - سنأ ثيدحل ) :م
 يف ركذ يقانغسلا نأ ريغ ءةروهشملا ثيداحألا بتك يف اذه ركذي مل :ش ( ولد نورشع اهنم حزني
 e : لاق هنأ ب يبنلا نع سنأ نع هيف نكلو «هدانسإپ يدنقرمسلا ظفاحلا يلع وبأ هاور هحرش
 يبنلا رمآ اذك «ةياردلا» بحاص لاقو « اذكه هحرش يف هلقن ثيح كلذ يف لمكألا هعبتو «خلإ
 خيشلا لاقو « ًالصأ هركذي مل هنإف يزارتألا امأو .-هنع هللا يضر - سن ةياور يف كلذب ةَ

 . قرطب رثألا اذه يواحطلا ىور نيدلا ءالع

 نایبلاف هریغ يف ناک ناو «هیف دوجو هل سيلف« راثآلا يناعم» يف هاور هنأ هدارم ناک ناف :تلق

 ددرتلا هجو اذكو «اولد نيثالث ىلإ اولد نورشع فنصملا لوق هجو ركذن بيرق نعو «هيعدم ىلع
 .نوثالث وأ اولد نورشعو رثألا يف

 سمخلا يفو اولد نورشع تارأف عبرأ ىلإ ةرأفلا يف - هللا همحر - فسوي يبأ نع :عورف
 يفو نورشع نيترأفلا يف دمحم نعو . هلك رثبلا ءام حزني رشعلا يفو اولد نوعبرأ عستلا ىلإ
 وأ ةرهلا نم ةرأفلا ترف اذإو نوعبرأ حزني جاجدلا ةئيهك رأفلا ةئيه ناك نإو «نوعبرأ ثالثلا
 . ةتيم وأ ةيح تجرخأ ءاوس اهثام عيمج حزني اهبنذ عطق وأ ةحارج اهب تناك

 ةرهلا تجرخو ةرأفلا تتامو اهجرخي ملو رئبلا يف تعقوف ةرأف تذخأ ةره ؛رداونلا» يفو
 ال نيتيح اتج رخ نإو «نوعبرأ حزني ةيح ةرأفلا تجرخو ةرهلا تتام نإو « نورشع حزني ةيح
 . فوخلا نم لوبت اهنأب لوقلا ىلع الإ ءيش حزني

 يف تتام ولو اولد رشع عست : يناثلا يفو « ولد حزني ةرهاط رثب يف ريخألا ولدلا بص نإو
 ىرحخألا نم حزني ىرخألا يف بصو «نورشعامهادحإ نم حزنيف ةرأف امهنم ةدحاو لك
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 باجيإلا قيرطب نورشعلا مث اهمكح تذخاف ةشجلا يف ةرأفلا لداعت اهوحنو ةروفصعلاو

 . بابحتسالا قيرطب نوئالثلاو
 ج ا ا ا ا ت

E I 

 وثالث حزني رشع ىرخألا نمو نورشع نيرئبلا ىدحإ نم اهيف بص نإو

 يف ءالد رشع اهنم حزنيف ةرهاط رثب يف ةرشاعلا ولد بص ول : «يخركلا رصتخم حرش »يفو
 لاقف قفو مهضعبو «حصألا وهو اولد رشع ىدحإ صفح يبأ ةياور يفو « ناميلس يبأ ةياور

 -هللا همحر- فسوي يبأ نع «ةريخذلا» يفو « ةبوبصملا عم ةرشع ىدحإو « ةبوبصملا ىوس رشع

 : دمحم نعو « نورشعو هنعو نوثالثو بجلا ءام حزني رثب يف هؤام بصو بج يف تتام نإف

 يبأ دنع ةرشع حزن عبن مث ءاملا دعبف ةرشع حزنف نيرشع حزن بجو ولو بوبصملا نم رثكألا حزني
 . رخآ ءيش حزن ىلإ جاتحي ال - هللا همحر - دمحم دنعو - هللا همحر = فسوي

 راشأو « ةرأفلا مكح يأ :ش ( اهمكح تذخأف ةثجلا يف ةرأفلا لداعت اهوحنو ةروفصعلاو) :م
 ءاهمكح ذخأيف ةرأفلا ردق ناويح لك لمشي ةرأفلا ىف درو ناك نإو هركذ يذلا رثألا ن ىلإ اذهب

 .نیئالث یلإ اولد نورشع بجیف
 سيق يمدآلاو ةجاجدلاو ةرأفلا يف درو صنلاو راثآلا عابتا ىلع ةينبم رابآلا لئاسم :تلق نإف

 ميرفتلا قح يف سايقلا قافو ىلع ىنبي يذلاك راص لصألا اذه مكحتسا نأ دعب :تلق . اهب داع ام
 ‹ «ىفصتسملا» يف هررق اذكه ءاهزاوج سايقلا ىبأي يتلا دوقعلا رئاسو ةراجإلا يف امك هيلع
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 ىف ءالدلا نم نورشعلا يأ :ش ( بابحتسالا قيرطب نوثالثلاو باجيإلا قيرطب نورشعلا مث

aTكلذ لعفاغنإو ¢ بابحتسالا قيرطب نيئالللا ىلإ هيلع ةدايزلاف  

 ةرأف اهيف تعقو رثب يف لاق -هنع هللا يضر - الع نأ سيق ىورف «ةددعتم هيف تاياورلا فالتخال

 . حيحص دانسإب يواحطلا هاور « اهؤام حزني :لاق تتامف

 اهنم حزن تعطقتف رثبلا يف ةرأفلا تطقس اذإ : لاق - هنع هللا يضر- اّيلع نأ هيبأ نع دمحم نبا
 نم مظعأ ةتيم تناك نإف «ناولدو اولد اهنم حزني عطقت مل اهتئيهك ةرأفلا تناك نإف «ءالد ةعست

 . تحزن اهيف تخسفت نإو اهنم انذخأ رئبلا يف ةبادلا تتام اذإ :لوقي

 يف ذرجلا عقواذإ : لاق ءاطع نع ثيل نع ةنييع نبا نع «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ىورو
 ريبكلا ركذلا وهو ةمجعم لاذ رخآلا يفو ءارلا حتفو ميجلا مضب بذرحلاو . نورشع اهنم حزن رئبلا
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 نيتس ىلإ اولد نيعبرأ نوب ام اهنم حزن رونسلاو ةجاجدلاك اهوحن وأ ةمامح اهيف تتام نإف : لاق

 يف عقت ةرأفلا يف نسحلا نع مصاع نع صفح نع اًضيأ يورو « ناذرجلا اهعمجو ءرأفلا نم

 . اولد نوعبرأ اهنم ىقسي :لاق رئبلا

 راتخا فالتخالا اذه عقو املف « نوعبرأ ةرأفلا يف سابع نبا نع كلام نب فسوي ىورو

 هفصن رادقم هيلع اوداز مث ءريثكلاو ليلقلا نيب طسولا يه يتلا نيرشعلاب لوقي نم لوق انباحصأ

 نيثالثلا يف دوجوم ىنعملا اذه نأل رظن هيفو :لمكألا لاقو . طايتحالا لجأل بابحتسالا قيرطب

 . بوجولل نورشع نيعتي ملف

 ملو ‹ رومألا ريخ وه يذلا طسولا اوراتخا مهنأل رظن دوجوم ىنعم ا اذه نأل هرظن يف :تلق

 يف تءاج ةنسلا نأ ليقام ىلوألاو : لمكألا لاق مث «نوئالثلا نيعتي ىتح اولد نوتس دحأ نع دري

 رمدقو « ثيدحلا ... : ةرأفلا يف لاق هنأ ةا يبنلا نع - هنع هللا يضر - كلام نب سنأ ةياور

 كرتي الئل هب ىتؤي رثكألاو بوجولا ىنعم وهو نيقيب اتباث لقألا ناكو نيئيشلا دحأل وأو بيرق نع

 . بابحتسالا ىنعم وهو لمعلا يف هنع ىنغتسم ناك نإو « يورملا ظفللا

 يتأت نيآ نمف هلهأ دنع دوجوم وه الو تباث ريغ وهو روكذملا ثيدحلا هلاق اميف هدنس :تلق

 عيونتلل وأ كشلل يه له هنيبام نكلو « معن :انلق - نيئيشلا دحأل وأو - :لاق مث « ةيولوألا

 يف ىفتكاف ثيدحلا ظفل يف يوارلا كش «ليق : ةعيرشلا جات لاقو . هركذ ام هيلع ينبي ىتح

 . هنم صقنلا وأ عرشلا ىلع ةدايزلل اًقيفوت بابلا يف يورملا ثيدحلا ظفلب ةلأسملا مكح

 . ىفخي ال ام ىلع اًبجاو نوثالثلا نوي نأ يغبني اذه ىلعف :تلق

 نيب ام اهنم حزن رونسلاو ةجاجدلاك اهوحن وأ ةمامح ) :م رئبلا يف يأ :ش ( اهيف تتام نإف ) :م

 يهتني نأ ىلإ ةثالث وأ نيولد وأ اولد نيعبرألا دعب حزن هنأ ىلإ ريشي اذهف :ش ( نيتس ىلإ اولد نیعبرأ

 وبآ انثدح ركب يبأ نع يواحطلا هاور امف نيعبرألا سفن ىلع ليلدلا امأ «يفكي ناك نيتس ىلإ

 رئبلا يف عقي امهوحنو رونسلاو ريطلا يف يبعشلا نع ايركز نع نايفس انثدح : لاق يدقعلا رماع

 ىلع ةدايزلا نأل ءاولد نوسمخ نيتس ىلإ نيعبرأ نيب ام ةلمج نمو «اولد نوعبرأ اهنم حزني

 نبا انثدح يناربطلا هاور ام هيلع ليلدلاو .نوسمخلا وهو ةدقع سأر ىلع نوكي اًبلاغ نيعبرألا

 يف لاق هنأ ناميلس يبأ نب دامح نع ةملس نبا دامح انثدح : لاق جاجح انثدح :لاق ةيزخ

 اضوتي مث نیسمخ وأ اولد اًمهرد نیعبرأ ردق اهنم حزني :لاق ‹« تتامف رئبلا يف تعقو ةجاجد

 .اهنم

 هللا دبع نع ميشه انثدح : لاق « هفنصم »يف ةبيش يبأ نبا هاور امف نيتسلا ىلع ليلدلا امأو

 يف لخاد نوتسلاو ةجاجدلا نم يقب اولد نيعبس اهنم يلدي : لاق هنأ يبعشلا نع ةربس نبا

fo 



 يضر - يردخلا ديعس يبآ نع يور امل رهظألا وهو نوسمخ وأ نوعبرأ «ريغصلا عماجلا» يفو

 قيرطب نوعبرألاو . اولد نوعبرأ اهنم حزني :رشبلا يف تتام اذإ ةجاجدلا يف لاق هنأ - هنع هللا

 بابحتسالا قيرطب نوسمخلاو « باجيإلا

 .اهتعزن ولدلا تولد نم «يلدي» : هلوق «نيعبسلا

 ىلإ بوسنملا ؛ريغصلا عماجلا» اذهب دارأ :ش ( نوسمخ وأ نوعبرأ « ريغصلا عماجلا» يفو) :م
 يف رهظألا وه «ريغصلا عماج ل ا» يف ركذ ام يأ :ش (رهظألا وهو) :م -هللا همحر- نسحلا نب دمحم

 .هيلإ عوجرملا وه هيف روكذملا لوقلا نوكيف « - هللا همحر - دمحم فيناصت رخآ هنأل بهذملا

 حزني :رثبلا يف تتام اذإ ةجاجدلا يف لاق هنأ - هنع هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ نع يور امل) :م

 «السإلا رخف طوسبم» يف ركذو ءاًقوقوم ىوري امك اذه فنصملا ركذ :ش ( اولد نوعبرأ اهنم
 نب دامح نع اذکه يواحطلا هركذ لب لصأ هل سیلو ««ةياردلا» بحاص اذه ىلع هعبتو اعوفرم

 . بيرق نع هانركذ دقو ناميلس يبأ

 اذإ ىتأتي اغإ اذه : تلق :ش ( بابحتسالا قيرطب نوسمخلاو ‹ باجيإلا قيرطب نوعبرألاو) :م

 . ىفخي ال ام ىلع كشلل وأ ةملك تناك

 نود بابحتسالا قيرطب رثكألاو بوجولا قيرطب لقألا نأ وأب هدارأ هريغو عئادبلا »يفو

 يفو «لقألا حزني ريغصلا يفف ءربكلاو رغصلا يف ناويحلا فالتخال كلذ لاق اغإ : ليقو

 . رثكألا حزني ريبكلا

 ةرأفلا دلوو ميظعلا دارقلا وهو ةلمحجلا يفف «بتارم سمح ىلع هلعج هنع نسحلا ةياور يفو
 امهوحنو ةتخافلاو ةمامحلا يفو «نورشعاهوحنو روفصعلاو ةرأفلا يفو ءالد رشعاهوحنو

 ءامامهوحنو ةاشلاو يمدآلا يفو «نوعبرأ امهوحنو رونسلاو ةجاجدلا يفو «نوثالث نوال

 -دمحمو فسوي يبأ نعو .«عيبانيلا»و «عئادبلا»و« طيحملا»و ؛طوسبملا »يف ءركذ هلك رشبلا
 ءةمامحلا يفو ءنورشع ةرأفلاو ءةلمحلا ىف بتارم ثالث ىلع اهالعج امهنأ -هللا امهمحر
 . اهلك ةاشلاو يمدآلا يفو «نوعبرأ ناشرولاو

 ولخي ال معركذامو «يأرلاو سايقلا نود راثآلا ىلع رابآلا لئاسم ىنبم نأ ماق دق :تلق نإف

 . يأر نع

 ليلقلا نيب درت يتلا ريداقملا نود ىلاعت هللا قحل تبثي يذلا يف عني انإ يآرلاب ريداقملل :تلق
 كلتب نوكي ام اذكو « ًالصأ اهيف يأرلل لخدم ال تاداعلاو دودحلا يف ريداقملا نإف « ريثكلاو
 . ةفصلا

٥١ 



 ؛ءاملا نم اهيف ام عيمج حزن بلك وأ يمدآ وأ ةاش اهيف تتام نإو : لاق

 الو «لخدم هيف يأرللف هيلإ جاتحي اميف ريثكلاو ليلقلا نيب قرفلا باب نم نوكي يذلا امأو
 مهريغ نعو مهنع لاوقألا فالتخا عم اهلك لوصفلا يف رثبلا ةراهط مكح ةباحصلا راثآ يف فرع
 رايتخال يأرلا هيف لخدف «قرفلا باب نم كلذ راص « حزنلا نم ريثكلاو ليلقلا يف نيعباتلا نم

 ولد يتئاب نيعملا رثبلا يف مكح - هللا همحر- اًدمحم نأ ىرت الأ ةيضقلا ةفص ببس ددع نود ددع

 ال عرشلا نأل كلذو « ليلد نع هنكلو يأر اذهف «دادغب رابآ يف ءاملا ةرشك ىلع ءانب « ةئامشلث ىلإ

 هايم بلاغو « ةساجنلا هيف تعقو يذلا ءاملا كلذ حزن بجاولا راص اهيف ام عيمج جارخإب انرمأ

 ةئامثالث ىلإ : هلوق امأو «بولطملا لصحي رادقملا كلذ حزنبف ولد يتئام ىلع ديزت ال رابآلا

 . رهطلا باب يف طايتحاللف

 يف اهمكح اذه يأ:ش ( ءاملا نم اهيف ام عيمج حزن بلك وأ يمدآ وأ ةاش اهيف تتام نإو) :م

 . لوبلاو مدلاك هنإف ءءاملا سجني ريزفل-اك نيعلا سجن ناك نإف «ةايحلاب تجرح نإف «توملا

 هيف لصي مل اذإ هسجني ال هنأ حصألاو ءاهمدعو هنيع ةساجن ىلع ءانب بلكلا يف اوفلتخاو

 - ةفينح يبأ نعو . امهدنعاهسجن ايح رئبلا نم بلكلا جرخ ول «ةريخذلا» يفو .ءاملا ىلإ
 حزني ال ةيمكح وأ ةيقيقح ةساجن هندبب نكي ملو ايح جرخو اًيمدآ ناك نإو «هب سأب ال - هللا همحر

 ارفاك ناك نإو ولد نورشع حزني هنأ -هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «ةياورلا رهاظ يف

 « ةيمكح وأ ةيقيقح ةساجن نع ولخي ال هندب نأل - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ىوري «اهؤام حزني
 . حزني ال هتعاس نم جرخف ءاملا يف عقو مث لستغا ول ىتح

 هجرخمب ةساجنلا مايق ملعي مل نإو « ءاملا سجن ةساجن هندبب نأ ملع نإف تاناويحلا رئاس امأو

 ال محللا لوكأم ناك نإ هتمرحو لكألا ةحابإل ةربعلا : ليق «هيف خياشملا فلتخا هندب نم هريغ وأ

 ءءاملا سجن اًسجن ناك نإ هرؤسب ةربعلا : ليقو «سجني ال الوكأم نكي مل نإو «هتراهطل ءيش حزني

 . هيف كوكشم ءاملاو هلک حزن هيف ًاکوکشم ناک ولو «ءالد رشع حزني نأ بحتسی اهورکم ناک نِإو

 نعو «ديفملا»و «(طيحملا» يف اذكو «هيف ًاكوكشم ريصيال هنأ حيحصلا :“ ةفحتلا» يفو

 «بلكلاو ءرامحلاو «لخغبلا يف هلك رغبلا ءام حزني « هتنازخ» يف - هللا همحر - ثيللا يبأ

 يفو . اًيح جرخأ نإو عابسلا نم بان يذ لكو بئذلاو «دسألاو« رمنلاو «دهفلاو «ريزنخلاو
 سجني ال هنأ حيحصلا شحولاو ريطلا عابسك همحل لكؤي ال يذلا ناويحلا يف :«طيحملا»

 ءاقبل ءاملا ناسجني رقبلاو لبإلا يف - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ نع يورو . ءاملا

 نأل رشع :ةاشلا يفو «نورشع حزني -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع نأ ريغ ءامهذاخفأ يف ةساجنلا

 يف ةظيلغلاو ةفيفخل ا ءاوتسال اهلك حزني - هللا همحر - فسوي يب دنعو . ةيقيقحاهلوب ةساجن

 . “عيبانيلا» يف هركذ ءيش حزني ال : ليقو . ءاملا

to 



 يف يجز تام نيح هلك ءاملا حزنب ايتفأ - امهنع هللا يضر - ريبزلا نباو سابع نبا نأ يور امل

 مزمز رثب
 د ا د ي

 رونسلاك رؤسلا هوركملا ناويحلا يف نأ «يخركلا رصتخم حرش يف يرودقلا ركذو

 - ةفينح يبأ نع نسحل ا ةياور يف «براقعلاو ةيحلاو ةرأفلاو زابلاو رةصلاو ةالخملا ةجاجدلاو
 .نوزربلاو سرفلا يف اذكو «بابحتسالا هجو ىلع ءالد اهنم حزني - هللا همحر

 :م تي ملنإو «هنم ءاملا عيمج حزني لغبلاو رامحلاو عابسلاو بلكلاو ريزنخلاك سجنلا امو
 ( مزمز رثب يف يجز تام نيح هلك ءاملا حزنب ايتفأ - امهنع هللا يضر - ريبزلا نباو سابع نبا نأ يور امل)

 لزنأف تامف مزمز يف عقو اًيجنز نأ سابع نبا نع ةداتق نع ةبورع يبأ نب ديعس نع ماوعلا نب دابع
 . ءاملا نم اهيف ام اوحزنا : لاق مث الجر هيلإ

 نبا رمأف اهيف تامف مزمز يف لجر طقس : لاق رمعم نع «هفنصم» يف قازرلا دبع جرخأو
 افرطم مهاطعأف ةنجلا نم اهنإ : لاق « انتبلغ دق اتيع اهيف نإ هل ليق « حزنتو اهنويع دست نأ سابع
 «ةفرعملا» باتك يف يقهيبلا هجرخأو . ءيش اهيف قبي مل ىتح اهؤام حزن مث اهيف هرشحف هدنع نم

 جرخأف سابع نبا هب رمأف تامف مزمز يف عقو اّيجنز نأ رانيد نب ورمع نع ةعيهل نبا قيرط نم

 -هنع هللا يضر- سابع نبا نع ليفطلا يبأ نع ينهجلا رباج قيرط نم اضيأ يقهيبلا جرخأو
 يف عقو اًمالغ نأ هعم ليفطلا يبآ نع ىرخأ ةرم -هنع هللا يضر رباج هاورو : لاق هركذف لاق
 ينطقرادلا دنع ةياورلا هذهو -هنع هللا يضر- سابع نبا هيف ركذي مل ‹تحزنف مزمز

 نب دمحأ نعو دايز نب دمحم نب هللا دبع انثدح « هننس» يف اًصضيأ ينطقرادلا جرخأو . اًضيأ

 مزمز يف عقو اًيجنز نأ نيريس نب دمحم نع ماشه نع يراصنألا هللا دبع نب دمحم نع روصنم
 ‹نكرلا نم تءاج نيع مهتبلغف : لاق حزنت نأ اهب رمأو « جرخأف سابع نبا رمأف تامف ينعي

 . مهيلع ترجفنا اهوحزني ملف مل ءاهوحزنت ىتح فراطملاو يطابقلاب تدسف اهب رمأف : لاق

 نب حلاص انثدح يواحطلا هجرخأف - امهنع هللا يضر - ريبزلا نبا نع يور يذلا امأو
 انربخأ :لاق ميشه انثدح : لاق روصنم نب ديعس انثدح :لاق - هنع هللا يضر- نمحرلا دبع

 . مكبسح : ريبزلا نبا لاقف «دوسألا رجحلا لبق نم يرجت نيع اذإف رظنف عطقني ال

 خلإ . . . ءاطع نع روصنم نع ميشه انثدح :لاق «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 .هوحت

tor 
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 هنم عمس الو هقلی مل ًالسرم سابع نبا نع ةداتق هاور : (ةفرعملا» يف يقهيبلا لاق :تلق نإف

 ةي ل مش ل نار و ج ا نا راجو : ابا لانو اب اها

 ةجح نوكي نأ يغبنيف ‹ ةفلتخم قرط نم تلسرأ [ اذإ ] اميسالو ةجح اندنع ليسارملا :تلق

 نبا نع نيريس نبا انثدح :لاق هنأ ةبعش نع «تايفالخلا» يف يقهيبلا ركذ هنأ ىلع لكلا دنع

 نا ةي كغ رم ةت ا ناكر نرم نبا قرا ةا رف اه نا حيلا نشا

 ةجح مهدنع نيريس نبا ليسارم ربلا دبع نبال « بيذهتلا »يفو . هب ًالمتحم احيحص ثيدحلا
 . بيسملا نب ديعس ليسارمك ةحيحص

 اًقيدح نيسمخ رادقم ريبكلا ىف يروثلا هنع ىور دقو « ةحلاص ثيداحأ هل نإف رباج امأو

 ءهنع ةياورلا يف دحأ فلتخي ملو هنع اودرو سانلا هلمتحا دقو يروثلا نم هنع ةياور لقأ ةبيتقو

 ‹ثيدحلا يف قودص وه :لاق ةبعش نعو «يفعجلا نم ثيدحلا يف عروأ تيأر ام يروثلا نعو
 ةبيتقو ‹ تاقثلا هنع تثدح :لاقو «هثيدح بتكي ثيدحلا نسح هنإف ةعيهل نب هللا دبع امأو

 يف هثيدح ةرثك يف رص ةعيهل نبا لثم ناك نم دمحأ نعو «دعس نب ثيللاو ثراحلا نب ورمعو

 نئلو ءاًقداص ةعيهل نبا ناك : بهو نبا لاقو «ريثك ثيدحب دمحأ هنع ثدحو «هناقتإو هطبض

 ةبيش يبأ نباو يواحطلا ةياور اهنم حاحص قرط نم يور دق مزمز حزن نإف يقهيبلا هلاق ام انملس
 :ركذ يتلا

 انربخأ : لاق «ةنييع نب نايفس نع هاور رثأب ةصقلا هذه فيعضت يف يقهيبلا دمتعا :تلق نإف
 : لوقي ةمادق ابأ تعمس :لاق ةمربش نب هللا دبع نع هيقفلا ديلولا يبأ نع ظفاحلا هللا دبع وبأ

 ثيدح فرعي اًريبك الو اريغص رأ مل ةنس نيعبس ذنم ةكمب انأ : لوقي ةنييع نب نايفس تعمس

 هنأ يعفاشلا نع دنسأ مث . مزمز تحزن لوقيادحأ تعمس الو « مزمز يف عقو هنإ :اولاق «يجنزلا

 : وهي يبنلا نع ىور دق وهو سابع نبا نع یوري فیکو «سابع نبا نع اذه فرعی ال :لاق

 فيظنتلل احزن وأ ءاملا هجو ىلع ترهظ ةساجنلاف لعج دق ناك نإو كرتيو « « ءىش هسجني ال ءاملا»

 ر ر نةما ال
 نیریس ريس نب دمحمو « يباحصلا يآ ةلثاو نب رماع ليفطلا وبأ هتبثأو رمألا اذه تفرع دق :تلق

 يفانلا ىلع مدقم تبثملاو ‹ رمعمو حابر يبأ نب ءاطعو رانيد نب ورمعو «هالسرأ ولو ةداتقو
 هفرعي نم مدعو تقولا كلذ كردي مل نم عامس مدع نم مزليالو «مالعألا ءالؤه لثم ًاصوصخ

 تنآ تصصخ امك هصصخ لب كرتي مل -هنع هللا يضر - سابع نباو هسفن يف رمألا اذه مدع

 .ادعاصف نيتلق غلب ام هتساجن ربتعي ملو سجنلاب نيتلقلا نود ام ةساجنب تلقو « يعفاشلا اهيأ

 تعقو يذلا تقولا اوكرأ اولاق ام اولاق يذلا نوكي ال نأ زوجيف ةنييع نبا هلاق يذلا امأو

{of 
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 لهأ عيمج هرضحي ال تحزن اذإ رثبلا نألو «مهحلاصمو مهشياعم يف نيبئاغ اوناك وأ ةيضقلا هيف

 الأ « هحزن ىلع هب ناعتسي نم ضعبو رئبلا رمأ يف ةراصب هل نم هرضحي امنإو « مهرثكأ الو دلبلا
 رثب فالآ ةرشع نم رثكأ اهيفو «دحأ هفرع ام هلعل ةرهاقلاب رئب تحزن له نآلا تلأس ول كنأ ىرت

 نیب نأ عمو « مهئابآ دهع الو مهدهع ىلع نکي مل رشب حزني فیکف ءربدألا نيع نم رثكأ
 اذكو «كلذ مهل نيأ نمف « ةنس نيسمخو ةئام نم رثكأ ةنئاكلا هذه نيبو - هللا همحر -يعفاشلا
 ۰ . ةنييع نبا لاق اميف مالكلا

 ؟ةيضقلا هذه ةحص اذه دعب مهوتي فيكف ةكم لهأ رثكأ اذهب يروثلا لاق :تلق نإف

 : هوجو نم دودرم اذه :تلق

 دعت ال هريغ الو وهاهعمس ام يتلا ءايشألا نأل ءديفي ال تعمس ام ةنييع نبا لوق نأ :لوألا
 . اهعوقو مدع ىلع كلذ لدي الو ىصحت الو

 لدتسي ىتح اهب هربخيو ةنييع نبا ىلإ ءيجي نأ مزلي ال ةيضقلا هذه دهاش يذلا نأ :يناثلا
 . اهعوقو مدع ىلع هرابخإ مدعب

 ملف فشك مث هنع تلأسو < ةكم لهأ عيمج رمألا اذه نع تلأس ينإ لقي مل هنأ :ثلاثلا
 . عقو هدجأ

 ةنييع نبا يف اميس الو « يفنلا ىلع مدقم وهو « تابثإ تابثإلا لقن نأ نم انركذ ام :عبارلا
 ناک اذإ امیس الو «نيثدحملاو نييلوصألاو ءاهقفلا عامجإب يفنلا ىلع مدقم تابثإلاف ‹ دئاز هنإف
 . اهيفنيو اهركني يتلا ةئداحلا بسب كردي مل يناثلا ركنملا

 ؟ةكم لهأ هلهجيو ةفوكلا ىلإ اذه لصي فيكو : يوونلا لاق :تلق نإف

 مساقلا نبا هنع ىكح هنإف ‹ همامإ لوقل فلاخم هنم لوقلااذهو «هنم ةميظع ةلفغ هذه :تلق

 حيحص ربخ ناك نإف ءانم حاحصلا رابخألاب ملعأ متنأ : هريغودمحأل لاق هنأ ركاسع نبا

 لاق ام يضتقيو همامإ فيك : لاق لهف ءاًيماش وأ ايرصب وأ ناك اًيفوك هيلإ بهذ ىتح ينوملعأف
 « ةجح نوكي ال ضرعي مل اذإف « ةنيدملاو ةكم لهأ ىلع ضرعي ىتح ةجح هربخ نوكي ال نأ يغبني
 . همامإ صن ةفلاخم نم هيف ام عم عامجإلا فالخ اذهو

 ىسوم ابأو هباحصأو دوعسم نب هللا دبعو هباحصأو اّيلع نأ هلوق نالطب ىلع لدي يذلاو
 هللا يضر - هباحصأ نم ةعامجو - امهنع هللا يضر- سابع نب هللا دبعو هباحصأو يرعشألا
 ةفوكلا ىلإ اولقتنا - مهنع هللا يضر - نيعباتلاو « هباحصأ ةماعو يسرافلا ناملسو - مهنع
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 رشنو مهنم سانلا عمسو داهجلاو تايالولل دالبلا يف اورشتناو ليلقلا الإ ةكمب قبي ملو ةرصبلاو

 . هريغف ءاملا ىلع بلغ همد نأ ىلع لمحي هنإف اذه حص نإف : اًضيأ يوونلا لاق دق :تلق نإف

 : هوجو نم دساف اضيأ اذه :تلق

 ىلع بلغي نآ نع ًالضف «مد هنم جرخي الو هنيح نم توي ءاملا يف عقو نم نأ بلاغلا :لوألا

 . هترثکل مزمز ءام اميس الو هريغيف ءاملا

 دعب ةرم اهوحزن ىتح مزمز ءام دحاو صخش مد بلغي نآ روصتي فيكف « مكبسح :لاقف نيعلا

 . ىرخأ

 نود هتوم اهحزن ةلع لعجف حزنت نأب سابع نبا رمأف «يجنز اهيف تامف : يوارلا لاق :ثلاثلا

 . سفن لتق الو ةدر تسيلو هانز هلتق ةلع «مجرف زعام ىنز : مهلوقك همد ةبلغ

 . بابحتسالا ىلع رمألا لمحي :تلق نإف

 . بوجولل رمألا قلطم :تلق

e 

SS اث5لل اًقلاخم 

 ال اديؤم نسحلا ثيدح يليهسلا لعجو ‹«فراطملاو يطابقلاب تدس ىتح مهتبلغ نيعلا نأب يقهيبلا

 حزنت ال اهن اهتفص يف يور

 يجبز :هلوق ءاهريسفت ىلإ جاتحي يتلا ظافلألا نم عضوملا اذه يف عقو ام ريسفت ركذن مث

 هريغو يواحططلا ةياور يفو «يازلا رسك هيف ءاجو « نادوسلا نم ليخ مهو ‹«جنزلا ىلإ ةبسن

 شوك نب شبح ونب : يليهسلا لاقو . روهشم نادوسلا نم سنج مهو شبحلا ىلإ بوسنم يشبح
SS Eنوكي نأ نكيو مزمز يف مالغ عقوف : يواحطلا ةياور يف ينءاجو .  

 .ايشبح وأ اًيجنز مالغلا اذه

 ميلا رسكب فرطملاو . مالسلا هيلع ليربج هضكر رصملا لهأ وهو ريبزم اهلصأ ةكمب رثب مزمزو
 يطابقلاو .مالعأ اهلدعل ةمزح نم ةيدرأ يهو ‹فراطم ىلع عمجلاو « اًضيأ مضتو ءارلا حتفو

 نم فاقلا مضو «طبقلا ىلإ بوسنم هنأكو ءءاضيب ةقيقر رصم بايث نم بوثلا يهو طبق عمج
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 ولدب اهنم حزن ولو ‹ عاص هيف عسي ولد : ليقو « اهنم اهب ىقسي يتلا اهولد رثب لك يف ربتعملا مث
 عيمج حزن خسفت وأ اهيف ناويحلا خفتنا نإف « دوصقملا لوصحل زاج ولد نيرشع رادقم ةرم ميظع

 ربك وأ ناویحلا رغص اهیف ام

 امو دوربلاب ةيطبق يجورسلا رسف دقو .رسكلاب يطبقف سانلا امأو : يناثلا يف «بهو نبا ريسفت

 يجورسلا ركذو . «ةياهنلا »يف ريثألا نبا اهرسف هبو «ةغللا لهأ هركذ يذلاو ريسفتلا اذه تفرع

 : لاق ت« طابقلاب تسدد هقدر رم ىلا يرانا و يظن رانا هور دلا تدا اغا

 تسدف امهتياور يف نأل «خسانلا نم وأ هنم فيحصت هنأ رهاظلا : ليق «تدس يأ تسد ىنعمو

 . مسدلا نم تمسد هنأ ال سدلا نم

 هنمو دسلا وه مسدلا نأ هريغو يرهوجلا هركذ ةغللا يف ءاج هنأل فيحصتب سيل هنإ :تلق

 اًمسد ميملاب همسدأ هتمسد : هنم لوقت «كلذ وحنو حرجلاو نذألا هب دست ام وهو رسكلاب ماسدلا

 نم ًاليلق اهؤام دجوي ال يأ مذت ال :هلوق . اهوحنو ةروراقلا سأر هب دسي ام وهو دادسلا ماسدلاو

 اهب ىقسي يتلا اهولد رئب لك يف ربتعملا مث) :م . ءم ا ةليلق تناك اذإ ةمجعملا لاذلا رسكب ةمذ رثب مهلوق

 رسيأ هنأل اذهب هرسفو هريسفت ىلإ جاتحاف اًمهبم ركذ هنإف ءولدلا ريسفت ىلإ هب راشأ :ش ( اهنم
 . نوهأو لدعأ هنأل رئب لك يف ةفراعتملا ءالدلا ىلإ فرصني رابآلا يف قالطإلا نألو مهيلع

 : ليقو - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور هذه :ش ( عاص هيف عسي ولد : ليقو) :م

 ربتعي ولد اهل نكت مل نإو نيبأ ولدلا ركذو « نيونم :ليقو « ةعبرأ : ليقو ءءانمأ ةسمحخ عسي ولد

 : ليقف ‹ هيف فلتخم دملاو «دادمأ ةعبرأ عسي لايكم عاصلا :تلق . ةياور يف لاطرأ ةينامث ولدب

 هبو نالطر وه :ليقو .زاجحلا ءاهقفو -هللا همحر- يعفاشلا لوقي هبو «يقارعلاب ثلثو لطر

 لاطرأ ةينامث وأ ثالثو لاطرأ ةسمح عاصلا نوكيف قارعلا ءاهقفو - هللا همحر- ةفينح وبأ ذخأ

 . ةاكزلا باتك يف هيف مالكلا ديزم ءيجيسو

 رادقملا حزن وهو :ش (دوصقملا لوصحل زاج ولد نيرشع رادقم ةرم ميظع ولدب اهنم حزن ولو) :م

 اوقتساف اولد نيرشعو عست ميظع ولدب اوءاجف رئبلا يف عقو اذإ : لصألا يفو . عرشلا هردق يذلا
 هنأ نسحلا نعو «لقأ رشبلا ىلإ هنم دوعي يذلا رطقلا نأل «يلإ بحأ وهو «مهأزجأ ةدحاو ةرم هب
 ردقلا ربتعملا نإ :لاقف . يراجملا ىنعملا يف ءاملا ريصي ءالدلا رتاوتب نأل « ةدحاو ةرب رهطي ال

 . طقاس نايرحلا ىنعمو حوزنملا

 عقاولا ناويحلا ينعي :ش (ربك وأ ناويحلا رغص اهيف ام عيمج جرخأ خسفت وأ ناويحلا خفتنا نإف) :م

 مضب رغص :هلوق «ءاملا نم اهيف ام عيمج حزن هؤاضعأ تقزمت ىتح خسفت وأ خفتنا اذإ رئبلا يف

 ضي مضلاب ربكي هعراضمو مظع يأ ءابلا مضب ربك «راغصو ريغص وهف كلذك هعراضمو نيغلا

 امو «ديدشتلاب رابك : ليق طرفأ اذإ ام ىلع ءابلا مساب ةهبشم ةفص وهو «ليعفك ريبكو « ريبك وهف
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 نم اهيف ناك ام رادقم اوجرخأ اهحزن نكمب ال اًنيعم رئبلا تناك نإف ياما ءازجأ يف ةلبلا راشتنال
 نأ ىلإ اهنم حزني ام اهيف بصيو رئبلا نم ءاملا عضوم لثمم ةرفح رفح نأ هتفرعم قيرطو  ءاملا

 ةبصقلا داعت مث «ءالد رشع ًالثم اهنم حزني مث ةمالع ءاملا غلبل لعجتو ةبصق اهيف لسرت وأ ئلتمت
 «ءالد رشع اهنم ردق لکل حزنیف صقتنا مک رظنیف
 ےک ا
 .لمحلا عم لمحلا عضوم يأ يف لاقيف ججاحي ةلأسملا هذهو حتفلاب ربكي هانعمف ءابلا رسكب ربك

 ةلبلاو ¢ ةوادنلا ماللا دیدشتو ةدحوملا ءابلا رسكب ةلبلا :ش ( ءال ءازجأ يف ةلبلا راشتنال) م

 ام عيمج حزن : هلوقل ليلعت هذهو ءرصني رصن باب نم وهو انه اه زوجي امهالكو للبلا حتفلاب

 وأ رمح ةرطق ةلزنمب ءاملا يف رشنت ةعئام ةسجن ةلب هنم لصفنت خافتنالا دنع ناويحلا نأ كلذو ءاهيف
 ال عطقلا عضوم نأل ءءاملا عيمج حزن ةرأف بنذ اهيف عقو ول :دمحم لاق اذهلو « اهمسقت لوب

 نأ سايقلا ناكو « ةنويعم نيع : مهلوق نم ةيراج نيع تاذ يأ :ش (اتيعم رئبلا تناك نإف) :م
 ظفللا ىلإ اًرظن ريكذتلا ظفلب ركذ اغنإو « ةثنؤم رئبلا نأل كلذك خسنلا ضعب يف امك ةنيعم : لاقي
 اذإ ءاملا تينع نم لوعفم نم نويعم يأ نيعم ءام ؟حاحصلا» يفو . لوعفم ىنعجب ليعف نأ مهوت وأ

 . نويعلا تغلبو تطہنتساو ترفح

 . ةدئاز وأ ةيلصأ ميملا :تلق نإف

 ناعو نويعم نيعم ءامب :لاقي هنمو «ةدئاز ميلا نأ ىلع لدي «حاحصلا نع هتركذ ام :تلق
 اذه ىلعف راج يأ نيعم ءامو « تيور يأ ضرألا تنعم ميملا لصف يف ركذ هنكلو ءناب يآ ءاملا

 بوصألا وهو ةفص :لاقيو : ةعيرشلا جات هلاق «نيعم هلوقل ريسفت :ش (اهحزن نكمي ال) :م
 نم اهيف ناك ام رادقم هلوقب راشأو « ةلأسملا باوج اذه :ش (ءاملا نم اهيف ناك ام رادقم اوجرخأ) :م
 .ةساجنلا عوقو نمز ناك يذلا ءاملل رابتعالا نأ ىلإ ءاملا

 عضوم لثم ةرفح رفحت نأ) :م ءاملا نم اهيف ام جارخإ ةفرعم قيرط يأ :ش ( هتفرعم قيرطو) :م
 اًنضرعو ًالوط رئبلا نم ءاملا عضوم نم دارأ :ش (ئلتمت نأ ىلإ اهنم حزني ام اهيف بصيو «رئبلا نم ءاملا
 . اهيف بوبصلا ءاملا ضرألا برشت ال ىتح خياشملا ضعب لوق ىلع صصجيو ءاًقمعو

 مث ءالد رشع اهنم حزني مث ةمالع ءاملا خلبمل لعجتو ةبصق) :م رثبلا يف يأ :ش (اهيف لسرت وأ) :م

 ىقبي ال ىتح :ش ( ءالد رشع اهنم ردق لکل حزنیف ) :م رئبلا ءام نم :ش (صقتنا مک رظنیف ةبصقلا داعت
 لك نأ ملعي ةدحاو ةبصق ءالد رشع صقتنا تابصق رشع ءاملا لوط ناك اذإ ىتح ٠ءيش ةبصقلا نم

 . ىرخأ اولد نوعست حزنيف ولد ةئام ءاملا
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 يف هدهاش ام ىلع هلوق ىنب هنأكف ةئامثالث ىلإ ولد اتئام حزن دمحم نعو « فسوي يبأ نع ناذهو

 ءيشب ةبلغلا ردقي ملو ءاملا مهبلغي ىتح حزني هلثم يف « ريغصلا عماجلا» يف ةفينح يبآ نعو . هدلب

 «هبأد وه امک

 - فسوي يبأ نع نايورم ناهجولا ناذه يأ :ش ( - هللا همحر - فسوي يبأ نع ناذهو) :م

 اتام حزني دمحم دنع يأ :ش (ةئامثالث ىلإ ولد اتئام حزن - هللا همحر - دمحم نعو) :م -هللا همحر

 ةروكذملا ةلأسملا يف هباوج ىنب - هللا همحر -ادمحم نأكف يأ :ش (هناكف) :م ولد ةئامثالث ىلإ ولد

 ناتئاملاف «ةلجد ةرواجمل اهرابآ يف ءاملا ةرثك نم دادغبب وهو :ش ( هدلب يف دهاش ام ىلع هلوق ینب) :م

 ليق ولو «نيدلا رومآ يف طايتحالل بابحتسالا قيرطب ىرخألا ةئالاو «بوجولا قيرط نم نوكت
 . بابلا اذه يف رم دق هباوجف «يأرلاب ردقملا بصن اذه

 - ةفينح يبأ نع يور يأ :ش ( هلثم يف ؛ريغصلا عماجل ا »يف - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو) :م

 ال ءاملاو اوزجعي ىتح يأ :ش ( ءاملا مهبلغي ىتح حزني ) روكذملا مكحلا اذه لثم يف - هللا همحر

 - ةفينح يبأ نع «يبلاعثلا ىواتف »يفو . هنع طاقسإلا دمتعي هنأل «فيلكتلا طقسي ذئنيحف ىقبي
 ا ءراتخملا وهو ءاملا مهبلغ دقف ةئامثالث وأ ولد اتتام حزن اذإ - هللا همحر

 هلاق رذنملا نبا هركذ .-امهنع هللا يضر- ريبزلا نباو يلع لوق [ىلع] ةبلغلا طارتشا يف - هللا

 . حارشلا ضعب

 دبعم نب يلع انثدح :لاق ينيعرلا ماشه نب ديمح نب دمحم انثدح : يواحطلا لاق :تلق

 تطقس : لاق - هنع هللا يضر - يلع نع دازو [. . .] نع ءاطع نع نيعأ نب یسوم انثدح : لاق

 نع عيكو انثدح : «هفنصم» يف ةبيش يبآ نبا هاورو . ءاملا كبلغي ىتح اهحزناف رئبلا يف ةبادلا

 : لاق رثبلا يف عقت ةرأفلا يف -هنع هللا يضر - يلع نع ناذاز نع بئاسلا نب ءاطع نع ةزمح

 . ءاملا مهبلغي نأ ىلإ حزنت

 اذهو « ةتوافتم اهنأل :ش ( ءيشب ةبلغلا ) :م - هللا همحر - ةفينح وبأ يأ :ش (ردقي ملو) :م

 هنعو « هب ىلتبملا يأر ىلإ ضيوفتلا هنعو زجعلا هنع حيحصلا : ناخ يضاق لاق . ةياورلا رهاظ وه

 ولد يتئامب ةبلغلاب يباجيبسألا رسفو .اهئام ةلقل ةفوكلا رابآ يف هب ىتفأ ولد ةئام هنعو « ولد اتام

 نأل اولد نوسمخو ناتئام : ةياور يف ؛طيحملا» يفو . ناخ يضاقو «طيحملا» يف هركذ ةئامثالثو

 . كلذ زواجتي ال ابلاغ اهءام

 لثم ضوفي نأ هتداع نإف ءهتداع يأ -هللا همحر- ةفينح يبأ يأر يأ :ش (هبآد وه امک) :م

 هرثكتسي ام وه : لاق ثيح ريثكلا عقاولا ةرعبلا ريسفت يف كلذك لعف امك « هب ىلتبملا يأر ىلإ اذه

 . ةناضحلا قح عاطقناو « مداقتلا دحو « ميرغلا سبح يف امكو «رظانلا
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 اودجو نإو « هقفلاب هبشأ اذهو « ءاملا رمآ يف ةراصب امهل نيلجر لوقب مكحلا اذه يف ذخؤي :ليقو

 موي ةالص اوداعأ خفتنت ملو رئبلا يف تعقو ىتم ىردي الو اهريغ وأ ةرأف رئبلا يف

 ةرشع عبسو « مالغلل رشع ةينامث نسلاب غولبلا ةدم - هللا همحر - ةفينح وبأ ردق : ليق نإف

 .يأرلاب مايأ ةثالث اهخسفت ردقو ةليلو موي رثبلا يف ةعقاولا ةرأفلا توم ردق اذكو «يأرلاب ةيراجلل

 ءادتبا ىلاعت هللا حل تبثت يتلا ريداقملا يف عونمملا نأب - هللا همحر- يسخرسلا هنع باجأ
 . بالا اذه يف ركذ امك مميتلا يف ليملاك ريثكلاو ليلقلا نيب ةددرتملا ريداقملا نود

 ؟ ليلعتلا نم متركذ ام متي فيكف ريثكلاو ليلقلا نيب هيف ددرت ام ليبق نم هيف نحن ام :تلق نإف

 هتفرعم نك ملاذإ يأرلاب ريثكلاو ليلقلا نيب ددرت ام ردقي اغنإ - هللا همحر- ةفينح وبأ :تلق
 هنآ یرت الأ «هددصب نحن امیف امک الف نکمآ اذإ ام . راثکتسالاو لالقتسالاب لاوحأ ىلإ عوجرلاب
 روهشلاو مايألاو رهشأ ةتس ىلإ نامزلاو نيحلا فرصو ًاليلق هنود امو اريثك قوف اميف رهشلا لعج

 . فنص نم رشع ىلإ نينسلاو دايعألاو

 اذإ :ش (نيلجر لوقب مكحلا اذه يف ذخؤي) :م مالس نب دمحم نب رصن وبأ هلئاق :ش (ليقو) :م
 اميف حجرملا وه ريغلا لوقب ذخألا نأل ردقلا كلذ حزن ولو ولد انثام وأ ءولد ةئام رئبلا اذه ءام الاق
 : لحنلا) (نوملعت ال متتك نإ ركذلا لهأ اولأساف :  ىلاعت هللا لاق «ريدقت هيف عرشلا نم رهتشي مل

 ٩١( ةيآلا :ةدئاملا) (مكنم لدع اوذ هب مكحي  :لاقي ثيح ديصلا ءازج يفامك ٤١( ةيآلا
 .(۲ ةيآلا : قالطلا) 4 مكنم لدع يوذ اودهشأو :  لاق ثيح ةداهشلاو

 نيلجرل ةفص تعقو ربنلاو مدقتملا أدتبملا نم ةلمج هذه :ش ( ءاملا رمأ يف ةراصب امهل) :م

 « هملع ءيشلاب رصبو داصلا مضب رصبي رصب نم ردصم وهو « ةدحوملا ءابلا حتفب ةراصبلا»و

 .ةربخو ةقاذحو رثبلا رمأب ملع يأ ةراصب امهل ىنعملاو «ملاعلا ريصبلاو

 نانثالا « باتكلا يفف هننسو باتكلا نم طبنتسملا ىنعملاب يأ :ش ( هقفلاب هبشأ اذهو) :م

 هبشآاذهو : E لاقيو «هنييي وأ نادهاش ةنيبلا يفو « اهركذ امل ةمزلملا ةداهشلا باصن

 . ءايشألا ميق يف نيلجر لوق اوربتعا ثيح ءاهقفلا لوقب يأ «هقفلاب

 نم :ش ( اهريغ وأ ةرأف رثبلا يف ) :م نولصملا وأ رثبلا باحصأ يأ :ش (اودجو نإو) :م

 نأ هجوألاو «ةرأفلا نم لاح تعقو ةلمج يهو :ش ( رئبلا يف تعقو ىتم ىردي الو) :م ناويحلا

 تقولا كلذ نم ةساجنلاب مكحي عوقولا نامز اوملع اذإ مهنأل هب ديقو « ةرأفل ةفص نوكت

 فطع خفتنت ملو : هلوقو .لاحلا واو هيف واولاو ألاح تعقو ةلمج :ش (خفتني ملو) :م «قافتالاب

 موي ةالص) :م نولصملاو رثبلا باحصأ داعأ يأ ةلأسملا باوج :ش (اوداعأ) :م ةيلاحلا ةلمحجلا ىلع
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 تخسفت وأ تخفتنا دق تناك نإو « اهؤام هباصأ ءيش لك اولسغو اهنم اوئضوت اوناك اذإ ةليلو

 ةداعإ مهيلع سيل : الاقو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو « اهيلايلو ماي ةثالث ةالص اوداعأ

 ‹ ةساج هبوث يف ىأر نمك راصو كشلاب لوزي ال نيقيلا نأل تعقو ىت اهنآ اوققحتي ىتح ءيش

 ‹ هتباصآ یتم يردي الو

 لك) :ماوئضوت ىلع فطعب سيلو ءاوداعأ ىلع فطع :ش ( اولسغو اهنم اوئضوت اوناك نإ ةليلو

 رثبلا هذه ءام يأ :ش ( اهؤام هباصأ) :ماولسغ لوعفم هنأل بوصنم يفاضإ مالك :ش ( ءيش

 .ءيش ةفص ةلمجلاو

 :م خاسفنالا يف مكحلا ناك اذإ : تلق نإف :ش ( تخفتنا وأ تخسفت دق ةرأفلا تناك نإو) :م

 ةدم نأ كش ال :تلق ؟ هركذ ةدئاف امف ىلوألا قتيرطب خسفتلا يفف :ش ( مايأ ةثالث ةالص اوداعأ)

 :ش (اهيلايلو) :م مايأ ةثالث ىلع ةدايزلا يفن هركذ يف ةدئافلاف «خافتنالا ةدم ىلع ديزت خسفتلا

 . ريغ ال اهيلايلو مايأ ةالص اوداعأ

 مل اذهو :ش (- هنع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع) :م نيتروصلا يف مكحلا اذه يأ :ش (اذهو) :م

 . ؟مئادبلا» يف اذك - هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا هاور اغإو « ةياورلا رهاظ يف هركذي

 «رشبلا يف ةرأفلا هذه :ش ( تعقو ىتم اهنأ اوققحتي ىتح ءيش ةداعإ مهيلع سيل : الاقو) :م

 ال نيقيلا نأل ) :م اهؤام هباصأ ءيش لك لسغ مدعو ةالصلا ةداعإ مدع لوانتي « ءيش : هلوقو

 هب لوزي ال نيقيلاو «ىضم اميف هتساجن يف كشلاو «ارهاط ءاملا نوك وه نيقيلا :ش ( كشلاب لوزي

 وه هركذ يذلا وهو «هلثم نيقيب لوزي نيقيلا نأل ءاهعوقوب نيقيلا نمز الإ ةساجنلاب مكحي الف

 وأ فصاعلا حيرلا اهتقلأ نأب ةتيم يهو اهيف عقت نأ لمتحيو رثبلا يف اهتوم لمتحي هنأل سايقلا
 هترثكل اهب ام سيجنت دقتعي ال نم ضعب وأ «نيدلا ءادعأ ضعب اهتقلأ وأ نايبصلا وأ ءاهفسلا ضعب

 -هللا همحر - فسوي يبأ نع يكح امك رويطلا ضعب وأ اهب هحيرو همعطو ءاملا نول ريغت مدعل وأ

 يف هناتسب يف سلاج وهو ةأدح ىأر نأ ىلإ - هللا همحر - ةفينح ابأ ينعي هلوقب لوقي ناك هنأ

 برقأ ىلإ فاضي نأ ثداوحلا يف لصألاو « هلوق نع عجرف رئب يفاهتحرطف ةتخاف اهراقنم

 . رثبلا يف اهدوجو لبق كلذو «دانتسالا يف كشلل تاقوألا

 . نوحاطلا ءام نايرج يف امك لاحلا متمكح اله :تلق نإف

 ءةدملا ءاضقنا ىلإ دقعلا ةدم لوأ نم ازجاح ءاملا لعجيف ةمولعم نوحاطلا ةراجإ ةدم :تلق

 ام اًضيأو «ةرهاط تناك رثبلا نأل «لاحلا باحصتسا هضراع دق اًسضيأو « لوهجم هلبق ام انه اهو

 . باجيإلاو قاقحتسالا نود عفدلل رهاطلاو باجيإلل ميكحتلا نم ركذ امو « عفدلل رهاظ هانركذ

 نم ءيش ةداعإ مزلي ال هناف :ش (هتباصأ یتم يردي الو ةساجن هبوث يف یآر نمک راصف) م
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 نأ الإ هيلع هب لاحيف ءاملا يف عوقولا وهو ارهاظ اًببس توملل نأ - هللا همحر - ةفينح يبألو

 هانردقف دهعلا برق لیلد خسفتلاو خافتنالا مدعو « ثالثلاب ردقیف مداقتلا لیلد حسفتلاو خافتنالا

 . اهطبض نك ال تاعاس كلذ نود ام ؛ ةليلو مويب

 -ةفينح يبأ نع يسيرملا رشب ةياور وهو ديهشلا مكاحلا هركذ حصألا ىلع قافتالاب ةالصلا
 تتام ىتم يردي الو ةتيم همك يف ةمامح يلصملا لخد ول اذكو ٤٠عئادبلا يف هركذ - هللا همحر

 تءاجف ةينارصن ةأرما هلو ملسملا تام ولاذكو «لزن ىتم يردت امو اهفسرك يف ةأرملا تأر وأ

 . مهل لوقلاف هدعب ةثرولا لاقو «هتوم لبق تملسأ تلاقو هتوم دعب ةملسم

 تومل رهاظلا ببسلا يأ :ش ( وهو رهاظ اًببس توملل نأ - هنع هللا يضر - ةفينح يبالو) :م

 (هب) :م ءاملا ةساجن وهو مكحلا راصف يأ :ش ( لاحيف ءاملا يف عوقولا وهو) :م رئبلا يف ةعقاولا ةرأفلا
 ال مهوملا ببسلا نأل هريغب توملا نوكي نأ لمتحا نإو « عوقولا يأ :ش ( هيلع ) :م توم اب يأ :ش

 هتشهن اهنأ نظلا ىلع بلغي ةفوفلم ةيح هقنع يف اًناسنإ ىأر نمك رهاظلا ببسلا ةلباقم يف رضي
 تاه او اح ل ا ا ج ر «يردركلا ةمئألا سمش هركذ اذك هتلتقف

 دجو ولاذكو « «طوسبملا »يف اذك رخآ ببسب نوكي نأ لمتحا نإو « حرجا ىلإ فاضي توما نإف

 .اهيلإ لمح مث رخآ لحم يف لتق هنأ لمتحا نإو ءاهلهأ ىلإ لتقلا فاضي لحم يف ليتق
 ناك امل : لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج هنأک اذه :ش ( مداقتلا ليلد خافتنالا نآ الإ) :م

 : هلوقب كلذ نع باجأف «همدعو خافتنالاب ابيرق ليصفتلا هجو ام رهاظ ببس ىلإ فاضي مكحلا
 توي مث تاعاس برطضي لب رثبلا يف عوقولا درجمب توي ال ناويحلا نأل مداقتلا ليلد خافتنالا
 نأل خفتنملا يف ثالشلابو ءهكرد روصتي ال كلذ نود ام نأل خفتنملا ريغ يف «ةليلو موي ردقف
 يذلا تيملا ىلع ةالصلا يف امك اهيلايلو مايأ ةثالث مداقتلا ىندأو « همداقتو دهعلا دعب ليلد خافتنالا
 خافتنا ثروي مداقتلا نأل ىلصي ال ةثالثلا دعبو « ةثالثلا لبق هيلع ىلصي هنإف هيلع ةالص الب نفد
 . تيما

 . هنم ىنشتسملا امو « ءانثتسالا هذه ام :تلق نإف

 . مويلا وهو مدقت ام :تلق

 (دهعلا برق ليلد خسفتلاو خافتنالا مدعو ) :م اهيلايلو مايأ ةثالثب يأ :ش (ثالثلاب ردقيف) :م
 . نامزلا يأ :ش

 نكمي ال تاعاس) :م ةليللاو مويلا نود ام يأ :ش ( كلذ نود ام نأل ةليلو مويب هانردقف) :م

 تاعاسلاو « لمرلاب ةطوبضم اهنإف ةيلمرلا ةعاسلا ال تاقوألا تاعاسلا نم دارملا :ش (اهطبض

 ‹« ةعوس اهلصأو «رضاحلا تقولا ةغللا لهأ دنع تاعاسلاو اًضيأ عايس ىلع عمجيو ةعاس عمج
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 يف ةليلو مويبو يلابلا يف ثالثلاب ردقيف فالحل ا اذه ىلع يه ىلعملا لاق دقف ةساجنلا ةلأسم امأو

 . ناقرتفيف هرصب نع ةبئاغ رئبلاو هنيع ىأرمب بوثلاف ملس ولو « يرطلا

 .اهلبق ام حاتفناو اهكرحتل املأ واولا تبلق

 يف ىأر نم ةلأسم ىلع رئبلا ةلأسم سايق يف امهلوق نع باوج :ش ( ةساجنلا ةلاسم امأو) م

 ةساجنلا ةلأسم امأو : هلوق ريظن وهو عنملا قيرطب ًالوأ باجأف « هتباصأ ىتم يردي ال ةساجن هبوث

 - هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ ذيملت يزارلا روصنم يأ :ش ( ىلعملا لاق دقف) :م ةروكذملا

 نب دمحم هنع یورو «امهریغو دیز نب دامحو اًماشه عمسو « يلامألا»و «تسلا» امهنع ىور

 لاق «يراخبلا حيحص »يف [. . . .]و عويبلاو بازحألا ريسفت يف مشيهلا نب يلعو ميحرلا دبع

 رشع ةنس هيلع تلخدو «نيتئامو ةرشع ىدحإ ةنس لوألا عيبر رهش يف دادخبب تام : يراخبلا

 ظفحو عرولا يف ناكو هنع لجر نع تثدح انآو «ءيشب عماجل ا يف هنع ثدحتي ملو «نيتئامو

 . هللا همحر - ميظع بناج ىلع ثيدحلاو هقفلا

 يف ثالثلاب ردقيف ) :م ةرأفلا ةلأسم يف روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالحل ا اذه ىلع يه) :م

 يف ةليلو مويبو) :م ةسبايلا ةساجنلا هب دارأو «قيتعلا يف اهيلايلو مايأ ةثالثب ردقي يأ :ش (سبايلا
 اقيرفت هسفن تاذ نم اذه لاق ىلعملا نإ : ليق يرطلا سجنلا يف ةليلو موي ردقي يأ :ش (يرطلا

 يضر - ةفينح يبأ نع فسوي يبأ نع هاور : ليقو . - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق سايق ىلع

 هيف اهمان ةمون رخآ نم داعأ هبوث يف اًتيم دجو نم نأ «هرداون» يف متسر نبا ركذو . -امهنع هللا

 . هيف ملتحا ام رخآ نم ديعي «عئادبلا»و ؛طيحملا» يف هركذ «هلبق اميف كشلل

 ال مدلا يف ؟طيحملا»يفو . فعر ام رخآ نم مدلا يفو . لاب ام رخآ نم ربتعي لوبلا يف ليقو

 وهف هريغو وه هسبلي بوثلا ناك نإف « ينملا فالخب قيرطلا يف هبيصي دق مدلا نأل نقيتي ىتح ديعي
 نكي مل نإف « اهيف تلخد ىتم ملعي ملو ةتيم ةرأف اهيف دجوف ةقح حتف ول «عئادبلا» يفو . مدلاك

 اهيلايلو مايأ ةثئالث اهديعي بقث اهل تناك نإو « اهنم نطقلا عضو موي نم ةالصلا ديعي بقث اهل

 . ةسباي تناك اذإ هدارم : تلق . رئبلا ةلأسم يف امك هدنع

 نيب نكل « متلق امك رمألا نأ انملس : لاقي نأب ميلستلا قيرطب باوج :ش ( ملس ولو ) :م
 ةساجنلا تناك ولف « هنيع يأ :ش ( هينيع ىأرمب بوثلاف ) : هلوقب هيلإ راشأ « قرف رئبلاو بوثلا

 هرصب نع ةبئاغ رئبلاو) :م ةياورلا ناكم مسا حتفلاب لعفم نزو ىلع ىأرملاو « ملعل كلذ لبق هتباصأ
 الف قرافلاب سايق ةساجنلا ىلع رئبلا سايق نأ دارأ رئبلا مكحو بوشلا مكح يأ :ش ( ناقرتفيف
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 اهريغو رسالا يف لصف

 ( اهريغو رآسألا يف لصف ) :م

 اذه ينعأ ء«نيلصفلا نيب ةبسانملاو رآسألا ريغو رآسألا ماكحأ نايب يف يف لصف اذه يأ
 عوقو ثيح نم رثبلا ءام ماكحأ نيب امل هنأ يه رشبلا لصف وهو «هلبق يذلا لصفلاو لصفلا
 : - هللا همحر - يزارتألا لاقو اهرؤسب ةطبنتسملا ماكحألا ركذ كلذ ىعدتسا اهيف تاناويحلا

 ركذ ىلإ جاتحاف ءءوضولا هب زوجي ام رآسألا ضعب نإ ثيح نم مدقت امل لصفلا اذه ةبسانم

 اهنم صقنلا كلذ لصفيل رآسألا

 ‹لصفلا اذه ركذ بساني اهنم عون يأ نيبي نأ يغبني ناكو «عاونأ لصفلا اذه مدقت ام :تلق
 هيف رؤسلا سجنلا ناويحلا عوقوب سجن ليلقلا ءاملا نأ ملع : يجورسلا لاقو . هانركذ ام هجولاو

 .اهماكحأو اهعاونأو رآسألا ةفرعم نم انل دبالف

 سجنلا ناويحلا عوقو ىلع رصتقي ال ليلقلا ءاملا سيجنت نأل «لوألا نم دعبأ اذه :تلق

 لصف ةلأسم نيبو لصف نيب يعاري نأ نود نيلصفلا نيب الإ ىعاري ال ةبسانملا هجو اًضيأو رؤسلا

 يف براشلا اهاقبأ يتلا ءاملا ةيقب ينعي «برشلا دعب ةيقبلل مسا نيعلا زومهم رؤسلا مث ٠ طقف هيلع

 ؟وه باب يأ نمو «بابلا اذه نم ردصلملا امف امسا رؤسلا ناك اذإ :تلق نإف

 «دعتم لعف وهو لضفأ هانعمو حتفي حتف باب نم رأس رأسي رأس نم ارأس ردصملا :تلق

 ملع باب نم لوألا هلوق ىلع لعفلاو ةلضف لضفأ اذإ رأسو «يقب اذإ رأسي رئس «بابعلا »يفو

 اذإ : لاقي « رؤسلا ةيقب رأسأو : «بابعلا» يف لاف مث . انركذ امك حتفي حتف باب نم يناثلاو ملعي

 رأسأو رثس سايقلا ريغ ىلع رأس لعفلاو ءءانإلا بغم يف بارشلا نم اًنيش قبأ يأ رسأف تبرش

 : لطخألا لوق هجولا اذه ىلعو

 رأسي اهیف الو روصحل اب یقال یمر ام سوؤکلاب حیر براش

 «راصق وهف ةردقلا نم عزن هؤفك نع رصقأو « كارد وهف هكردأو «رابخ وهف هربخأ هريظنو

 .هركذامك عزنمو رصقمو كردمو ربخم سايقلا :تلق . سايقلا ىلع لعفم هلك اذه نم زوجيو

 نم ةيقب ىنعمب اهلعج ةرؤس :لاقف «نآرقلا رؤس نم ةروسلا ةزمه نم اًضيأ« بابعلا» يف لاقو

 . ةعطقو نآرقلا

 . عمجلاب رؤسلا فنصملا ركذ مل :تلق نإف

 (ةفحتلا»و «عئادبلا»و «عيبانيلاو «طيحملا»و« طوسبملا» يف لاق « عاونأ ىلع رؤسلا نأل :تلق
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 همحل نم نادلوتي امهنأل ‹ هرؤسب ربتعم ءيش لک قرعو

 هتراهط ىلع قفتم عون : اولاق «هجوأ ةسمحخ ىلع يباجيبسألا لاقو . ةعبرأ عاونأ اندنع رآسألاو

 مهاشنأو . مهرکذ مهریبکو «مهریغص «مهرفاکو «مهملسم مدآ ينب رؤسک ةهارك ريغ نم

 علب نإف ‹سجن ەرۇس نإف ‹رمخلا برش لاح يف الإ « مهبنجو ‹مهضئاح ‹ مهسجنو ‹مهرهاط

 رقبلاو لبإلاك همحل لكؤي ام رؤس اذكو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هيف رهط تارم ثالث هقير

 كوكشم عونو . رمنلا رؤس وهو : هوركم عونو . مئاهبلا عابس رؤس وهو سجن عون وهو . منخلاو
 ىلع قفتم هنإف ريزنخلا رؤس :سماخلا عونلا : يباجيبسألا لاقو « لغبلاو رامحلارؤسك : هيف

 . هادع امیف فالخلاو هتساحن

 : هلوق .امهرؤس ةهاركو بلكلا رؤس عم هتراهطب الاق دوادو اكلام نإف « عونم اذه :تلق

 ناك : لمكألا لاق . هرؤسب ربتعم ءيش لك قرعو قرعلاو باعللاك رآسألا ريغو يأ اهريغو

 نو ‹قرعلا يف ال رؤسلا يف مالكلا نأل هقرعب ربتعم ءيش لك رؤسو لوقي نأ بجاولا

 ربتعم ءيش لک رؤسو :لاق ولف ‹قرعلا رآسألا نمض يف نيبي نأ دارأ فنصملا نأل ‹حیحصب

 لصفلا ناكو ءاذك ريزنخلا قرعو اذك بلكلا قرعو اذك يمدآلا قرع هدعب لوقي نأ بجول هقرعب

 قح نم ناک : تلق نإف « هحرش يف لاق هنإف « يقانغسلا وه« ليق» : هلوق يف لئاقلا : تلق
 لعجي نأ هقحف «قرعلا يف ال رؤسلا يف مالكلا نأل هقرعب ربتعم ءيش لك رؤسو لوقي نأ مالكلا

 . هيلع اًسيقم رؤسلا

 امهدحأل ةلضافم ال دحاو لصأ نم نيدلوتم اناك ال امهنأ الإ كلذك معن : تلق :لاق مث
 ءاذكه «حاضيإلا »يف ركذو « هيلع اًسسيقمو اًسيقم رخآلا ةينب امهنم دحاو لك ناك ءرخألا ىلع

 . « ةيادهلا» بحاص هعبتو

 ةقرافم ال دحاو امهمكح يأ :ش ( هرؤسب ربتعم ءيش لك قرعو) :م : «ةياردلا» بحاص لاقو

 . هيلع اًسيقم رخآلاو اًسيقم امهدحأ نوكي نأ الإ امهنيب
 دارأ فنصملا نأل «لمكألا نم فطلأ فنصملا مالك : تلق :ش ( همحل نم نادلوتي امهنأل) :م

 يف هنايب فيكو «ادصق قرعلا نيب فنصألا نأل كلذك سيلف «قرعلا رآسألا نمض يف نيبي نأ
 لعجف « هرؤسب ربتعم َءيش لک قرعو : لاق ثيح قرعلا نايبب لصفلا اذه حتف دقو رآسألا نمض

 كلذ نيبو سيقملا ملعي ىتح هيلع سيقملا نايب كلذ نم مزلف «هيلع اًسيقم رؤسلاو اًسيقم قرعلا
 هقرعو «هيف كوكشم هنأل رامحلا رؤسب ضقنلا هيلعدريالو . خلإ . . . يمدآلارؤسو : هلوقب
 ال قرعلل كاذ ذإ لصفلا ناكو : اًضيأ لمكألا لوقو ‹ هتراهط يف ال هتيروهط يف كشلا نأل رهاط
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 يف لصف : فنصملا لاق فيك ىرت الأ « رؤسلاب صوصخم ريغ لصفلا نأل كلذك سيل «رؤسلل

 امهنأ الإ : يقانغسلا لوق امأو . عمدلاو باعللاو قرعلا وهو رآسألا ريغو يأ ءاهريغو رآسألا

 .كلذك سيلف« هرخآ ىلإ . . دحاو لصأ نم نيدلوتم اناك ال

 ةيقب رؤسلا نأل «كلذك سيلف هنم رؤسلا دلوت امأو «رهاظف محللا نم قرعلا دلوت نوك امأو

 جزتي هنأ بابلا يف ام ةياغ . محللا نم دلوتي نيأ نمف « انركذامك براشلا اهيقبي يذلا ءاملا

 همخحل لكؤي امو ىمدآلا رؤسو .ءىجي ام ىلع «ةيادهلا» بحاص هلاق ام هيلع ليلدلاو « باعللاب

 اًضيأ هنكلو « رهاط محل نم دلوت دقو باعللا رؤسلاب طلتخملا : يأ باعللاب طلتخلا نأل « رهاط
 امهنأل ءيجي ام ىلع هلبق اميف ركذو باعللا هب طلتخم رؤسلا نأ انه اهركذ هنأل « همالك ضقان

 وهو باعللا نم جزتي اغنإو «هيف ءافخ ال اذهو محللا نم دلوتي ال رؤسلاو «همحل نم نادلوتم

 . محللا نم دلوتم

 امهنأل هيلع اًسيقم رخآلاو اًسيقم امهدحأ نوكي نأ الإ : «ةياردلا» بحاص لوق امأو

 كلذك ناك اذإف ءمحللا نم دلوتي ال رؤسلا نأ نم انركذ امل ًالصأ هجوم ريغف محللا نم نادلوتم

 ءيش لك قرعو : ةعيرشلا جات لاقو . هيلع اًسيقم رخآلا مكحو ءاًسيقم امهدحأ مكح راص

 ىلعو «ىرخأ ةرم قرعلا ىلع رؤسلا ساقيو « ةرم رؤسلا ىلع قرعلا ساقي ينعي « هرؤسب ربتعم
 مكح اًقورعم رامحلا بكر امل ةي يبنلا نكل «هيف اكوكشم رامحلا قرع نوكي نأ يغبني اذه

 . هتراهطب

 ربتعم ءيش لك رؤسو» : فنصملا لوقي نأ ىلوألا ناكو عضوملا اذه يف : يزارتألا لاقو
 لاقو « انركذ امل هيدجي ال قيرطب ةيولوألا ءاعدا : تلق . قرعلل ال رؤسلل نايب لصفلا نأل « هقرعب

 نم هجوأ اذهو « هب اربتعم نوكي اًرهاط هباعل نوكي ام نأ لصألا مث «عفانملا» يف لاق : يجورسلا

 : ةئالث هوجول « هرؤسب ربتعم ءيش لك قرعو : «ةيادهلا» بحاص لوق

 بساني الف « هتساجنو هتراهط بسحب باعللاب ربتعي امغنإاذهو رؤسلا ىف لصفلا نأ : اهلوأ

 ۰ . اتهاه قرعلا ركذ

 . هبحاص نم امهدحأ مكح ذخؤي الف . محللا وهو اهريغ نم ذوخأم اهمكح نأ : اهيناث

 يف هيف كوكشم امهرؤسو « كش الب راتخملا يف رهاط رامحلا وأ لغبلا قرع نأ : اهثلاثو

 سيل «رؤسلا يف لصفلا» : هلوقف « لوألا امأ : رظن ةثالثلا هوجولا نم لك يف : تلق . حيحصلا

 امهريغ نم ذوخأم امهمكح نإ : هلوقف : يناثلا امأو . قرعلاو رؤسلا يف هنإ انلق انأل ٠ كلذك

 نألف : ثلاثلا امو . هانركذ امك محللا نم ذوخأم ريغ رؤسلا نأل حيحص ريغ « محللا وهو
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 رهاط امهباعلو رامحلاو لغبلا قرع . (ةريخذلا»و« طوسبملا» يف انركذ امك جرحلل امهقرع ةراهط

 امهباعل طقس ول : - هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ نع «ةريخذلا يف ركذو . حيحصلا يف
 - فسوي يبأ نع كلام يبأ نب نسحلا ىورو ءاًروهط ىقبي ال هنأ دارأ « هدسفأ ءاملا يف امهقرع وأ
 ىورو . ةيقيقح ةساجن سجن امهقرعو امهباعل نأ هنعو «ءاملا سجني رامحلا قرع نأ - هللا همحر
 نم هقحلي ال مد ليلق نع ولخي ال هنأل سجن رامحلا رؤس نأ - هللا همحر- ةفينح يبأ نع يخركلا

 نم هللختل مد ليلق هيف نوكيف همحل نم بلجني هباعل نأ «ديفملا» يفو . لاقثألا لمحو بعتلا
 اماذکو «هبورشمو هلوكأم سجنتي اليك جرحلل يمدآلا قح يف طقس هنأ الإ «مدلاب جزتمملا محللا

 . هب اقاحلإ همحل لكي

 .لوبلا مشب همف سجنتي رامحلا نأل ناتألا نود رامحلا رؤس ةساجنب لاق نم خياشملا نمو

 لاقو « امهنيب قرفال هنأ حصألا : ناخ يضاق لاق . سجنتي الف موهوم اذه : عئادبلا »يف لاق
 ةساجن سجن : ةياور يف -هللا همحر- ةفينح يبأ نع تاياور ثالث هقرعو هباعل يف : ناخ يضاق

 اهيلعو شحف نإو ةالصلا زاوج عني ال : ىرخأ ةياور يفو « ةقيقح : ىرخأ ةياور يفو « ةظيلغ
 ال ام باعل : لاق - هللا همحر - ةفينح ابأ نأ فسوي يبأ نع «ةكماربلا عماج» يفو « دامتعالا

 اذهو « ةظيلغ ةساجن لعجف « مهردلا ردق ىلع داز اذإ بوشلا دسفي هقرعو باودلا نم همحل لكؤي

 امهقرع : «طيحملا »يفو .سجني ىتح هدسفي ال : فسوي يبأ نعو « هنع يخركلا ةياور قفاوي

 اشحف اذإ هنادسفي - هللا همحر - ةفينح ىبأ نعو . كشلل اشحف نإو بوثلا نادسفي ال امهباعلو

 انا نادت اهقرغر اهباملك ناألا نل نأ دمحم نع علا ئو .امهمحلب ارابتعا ةساجنلل

 ةف ةناق وزو نلا دنع ني اتهروس نأ لا هللا دبع وبا زكر . بوثلا نود

 ال ةكمرلا ىلع رامحلا ىزناذإ ليقو - هللا همحر- رفز نع ةياور هذه : ناخ يضاق لاف

 لاق امهنأل هيف ًاكوكشم هرؤسب ءاملا ريصي ال اذه ىلعف دمحم نع « امهنيب دلوتملا لغبلا محل هركي
 نأل هلبق ركذي مل نإو باعللا ريمض ركذ : يقانغسلا لاقو . قرعلاو باعللا نأل يأ : حارشلا
 ءاذه يف لمكألا هعبتو « هريمض ركذ حلصف هل اركذ رؤسلا ركذ ناكف باعللا ةطلاخم وه رؤسلا
 ماقم ةمئاق ةرهشلا نأل روكذم ريغ باعللاو امهيلإ ريمضلا عجر فيك لاقي ال : يزارتألا لاقو
 .باعللا ركذك رؤسلا ركذ راص باعللاب اًجزتم ناك امل رؤسلا نأل ركذلا

 ال رؤسلا نأ لجأل هلبق ام نيروكذملا رؤسلاو قرعلا ىلإ ريمضلا ةداعإ نم هنألو وه :تلق

 . بيرق نم انركذ ام ىلع محللا نم دلوتم رؤسلا نأ هريغو يقانغسلا حرص دقو «محللا نم دلوتي
 نأ قيرطب وأ راصتقالاو موزللا قيرطب اذه نأل رهاظ ريغ باعللا ركذ رؤسلا ركذ نإ : مهلوقو
 نم اروهظ هلقأ .ركذلا ماقم ةمئاق ةرهشلا نأل : يزارتألا لوقو . باعللا ىلع قلطيرؤسلا
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 هب طلتخملا نأل ؛ رهاط همحل لكؤي امو « يمدآلا رؤسو : لاق « هبحاص مكح امهدحأ ذخأف

 بنجلا باوجلا اذه يف لخديو رهاط نوكيف رهاط محل نم دلوت دقو باعللا

 ريمضلا نأ ىلع لدي بيكرتلا رهاظ لب ركذلا ماقم موقي ىتح كلذ نم ةدوجوم ةرهش يأو «كلذ
 كلذ عفد نكيو بيرق نع هانركذ دقو « همالك يف ضقانتلا مزلي نكلو ء«رؤسلاو قرعلا ىلإ عجري
 نأ قيرطب نوكي محللا نم رؤسلا دلوت قالطإ يأ محللا نم نادلوتي امهنأل : هلوق نإ : لوقن نأب
 . محللا نم دلوتي هنأك رابتعالا اذهبف «باعللا هب جزتيي رؤسلا

 نإ مهنم دحأ لقي ملانهاهو «رؤسلاو قرعلا ذخآ يأ :ش ( هبحاص مكح امهدحأ ذخأف) :م
 . قرعلاو باعللا ىلإ مجري امهدحأ يف ريمضلا

 نم دلوت دقو باعللا) :م رؤسلاب يأ :ش ( هب طلتخملا نأل رهاط همحل لكؤي امو يمدآلا رؤسو) :م
 دلوتم باعلب طلتخم هنأل ءرهاط همحل لكؤي امو يمدآلا رؤس : لاقيف :ش (اًرهاط نوکیف رهاط مح

 . رهاط هب طلتخملا رؤسلاف رهاط رهاط نم دلوتم باعل لكو « رهاط نم

 رؤس ةراهط توبث وهو « ةروكذملا ةلأسملا باوج يف يأ :ش (باوجلا اذه يف لخديو) :م

 . كلذ يف رثؤت ال ةبانج لاو «يمدآ هنأل :ش ( بنجلا ) :م يمدآلا

 ضبقف هحفاصيل هدي دمف - هنع هللا يضر - ةفيذح ىتأ ةي يبنلا نأ يور ال : حارشلا لاق

 اذه جرخم مهنم دحأ نيبي ملو « سجن ال نمؤملا » : ب لاقف «بنج ينإ :لاقو « هدي

 راحف بنج وهو هيقل ةَ هللا لوسر نأ ملسم ظفلو ةجام نباو دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو . ثيدحلا

 نأ دواد يبأ ظفلو « «سجنب سيل ملسملا نإ» :لاق « اًبج تنك :لاقف « ءاج مث لستغاف هنع

 . “سجن سيل ملسملا نإ» : لاقف «بنج ينإ : لاقف «هيلإ ىوهأف هاقل مالسلا هيلع هللا لوسر
 هجرحخأف ةريره يبآ ثيدح امآ - مهنع هللا يضر - سابع نباو ةريره يبأ نع بابلا يفو

 ةنيدملا قرط ضعب يف هيقل ايب يبنلا نأ ةريره يبأ نع يراخبلا ظفلو ‹ ةفلتخم ظافلأب ةعامجلا

 ( ؟ةريره ابأ اي تنك نیآ » :لاقف ‹ تئج مث تلستغاف تبهذف « هنم تییحتساف : لاق بنج وهو

 ال نمؤملا نإ هللا ناحبس » :لاق « ةراهط ريغ ىلع انأو كسلاجأ نأ تهركف اًبنج تنك :لاق

 يبأ ظفلو ءةجام نبااذكو ٠٠ سجني ال نمؤملا» : ملسم ظفلو « كلذك يئاسنلا ظفلو .«سجني

 . «سجبني ال ملسملا نإ » : يذمرتلاو دواد

 «مكاتوم اوسجنت ال» :مالسلا هيلع يبنلا لاق : لاق هنع مكاحلا هج رخأف سابع نبا ثيدح امأو

 . (۳۰۹/۱) يقهیبلاو « (۷۰ /۲) ينطقرادلاو « ٩ )۲۳۰« ۲۳٣( دواد يبأ ننس» : حیحص (۱)
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 اًالث هغولو نم ءانإلا لسغيو «سجن بلكلا رؤسو رفاكلاو « ضئاحلاو

 . هاجرخي ملو امهطرش ىلع حيحص : مكاحلا لاقو . "“ اًيم الو اًبح سجنب سيل ملسملا نإف
 يضر- ةشئاع ثيدح كلذ ىلع ليلدلاو «بنجلا هلوق ىلع اًمطع عفرلاب :ش ( ضئاحلاو) :م

 . برشيف يف عضوم ىلع هاف عضيف ةي يبنلا لوانأف ضئاح انأو برشأ تنك : تلاق - اهنع هللا

 . ةجام نباو دواد وبأو « ملسم هجرخآ

 «كلامو ‹يرهزلاو « دهاجمو ‹يرصمبلا نسحلا :بنحلا رؤس ةراهطب لاق نمو

 يعخنلا نع يورو - هللا همحر - دمحأو - هللا مهمحر - يعفاشلاو يروئلاو «يعازوألاو

 هنم اضوتي له ضئاحلا رؤس نع لئس هنأ رباج نع يور دقو «ضئاحلا برش لضف هركي هنأ

 .«فارشألا »ىف رذنملا نبا هلك كلذ ركذ .ال : لاقف ةالصلل

 يبأو - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع بنجلا برشب ءاملا سجني نأ يغبني ناك :تلق نإف

 ريیصيالف ‹ ةرورضلا ناكم يف هنأ ىلع زوجي الف «صنلا ةلباقم يف ليلعت اذه :تلق

 .رؤسلا يف روذحم الو هبرشي هنألو هداز رهاوخ لاقو جرحلل ًالمعتسم

 نأ نم لاثأ نب ةمامث نكم ةي يبنلا نأ «نيحيحصلا» يف تبث امل اًضيأ رهاط :ش (رفاكلاو) :م

 . كلذ نم هنكم امل اًسجن ناك ولف « همالسإ لبق دجسملا يف ثكيي

 يف ةساجنلا :تلق ء(۲۷ ةيآلا : ةبوتلا) € سجن نوكرشملا اغنإ # : ىلاعت هللا لاق :تلق نإف

 «يعازوألا : اًسأب رفاكلا رؤسب ىري ال نمم ناكو :رذنملا نبا لاقو . مهتاذ يف ال مهداقتعا

 ال :الاق امهنإف «نسحلاو ءدمحأ الإ كلذ هرك ادحأ ملعأ الو روث وبأو ٠ يروثلاو «يعفاشلاو

 الف نمس وأ نبل يف غلو نإو ‹ رهاط : دوادو كلام لاقو < :ش ( سجن بلكلا رؤسو) م

 بلكلا ىري ناك هنأ ءاملعلا فالتخا يف - هللا همحر- كلام نعو : يواحطلا لقنو . هلکأب ساب

 ءانإلا يف بلكلا غلو نم غولولاو . تارم ثالث يأ :ش ( اًالث هغولو نم ءانإلا لسغيو) :م

 ريغ اهنكلو «ماللا رسكب غلاي : لاقي هنأ بلعث نعو . هناسل فارطأب برش اذإ امهيف ماللا حتفب

 نكسو يباجيبسألا متاح وبأو «هنع ناطقلا نباو «هديس نباو يلع وبأ كلذ ىلع هعبتو ‹ حيحصلا

 . يبهذلا هقفاوو امهطرش ىلع مكاحلا هححصو ۰ (۷۰ /۲) ينطقرادلاو « (۳۸۵ /۱) مکاحلا هاور (۱)
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 اًالث بلكلا غولو نم ءانإلا لسغي : مالسلا هيلع هلوقل

 الو غلي غلو : هيولاخ نبا لاقو . يضاملا يف امك ماللا رسكب غليو : ناطقلا نبا دازو « حتفلاب

 نمو انبارش يفو انبارشب بلكلا غلو لاقي : ديز وبأ لاق ءاتاغلو اًغولوو الو غلوو «اتاخلو

 سيلو برش غولو لك : كروف نباو . عابسلا يف غولولا نوكي ام رثكأو : ريثألا نبا لاقو .انبارش
 نود هناسلب ءاملا لوانتي نم لكو « عابسللالإ غولولا نوكي الو « معأ برشلاو اًعولو برش لك
 ليصوت نع ةرابع برشلاو «ناسللا اهب صتخي برشلا تافص نم ةفص غولولا نذإف «هيتفش

 نم ردصملاو «ضرألاو رجشلا ءاملا تبرش : لاقي هنأ ىرت الأ «مفلا لخاد نم هلحم ىلإ بورشملا
 غولولا : يذمرتلا لاقو . حتفلاب غولولا وهف رثكأ اذإو : يباطخلا لاق . مضلاب غولولا بلكلا غلو

 اكيرحت هكرحي عئام لك نم هريغو ءاملا يف هناسل لخدي نأ وه ءاهلك عابسلاو بالكلا نم غلولا
 نإف : رهطملا لاق «هتسحلو هتقعل : لاقي عئام ريغ ناك نإف : هحرش يف يكم لاقو اريك وأ ًاليلق

 هعطق غلو ینعم هیوتسرد نبا لاقو « غلو : لاقي ءيش هيف ناک ناو «سحل هل لاقي اعراف ءانإلا ناک

 هحراوج نم ءيش يف غلو : لاقي الو «نکي مل وآ ءام هيف ناک «برشی مل وأ هنم برش هناسلب
 .هناسل یوس

 وبأ هاور ثيدحلا اذه :ش ( اًئالث بلكلا غولو نم ءانإلا لسغي : مالسلا هيلع هلوقل) :م

 باهولا دبع نع هننسا يف ينطقرادلا هجرخأ لوألا نيقيرط نم - هنع هللا يضر-ةريره

 يبأ نع جرعألا نع دانزلا يبأ نع ةورع نب ماشه نع شايع نب ليعامسإ نع كاحضلا نبا

 وأ اًسمخ وأ اًنالث بلكلا غولو نم ءانإلا لسغي» : ةي هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر -ةريره
 . اس

 قرزألا قاحسإ انثدح يسيباركلا يلع نب نيسحلا نع ؛لماكلا »يف يدع نبا هجرخأ :يناثلا

 مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ» : ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع ءاطع نع كلملا دبع انثدح
 . «تارم ثالث هلسغیلو هقرهیلف

 كورتم وهو شايع نبا نع كاحضلا نب باهولا دبع هب درفت : ينطقرادلا لاف :تلق نإف

 يف : يقهيبلا لاقو «باوصلا وهو« اعبس هولسغاف » دانسإلا اذهب شايع نبا نع ىوري هریغو

 ؛شايع نبا» نع هيوري هريغو «كورتم وهو «شايع نبا نع كاحضلا نب باهولا دبع هب درفت : ينطقرادلا لاق (۱)
 . اًبيرق كلذ قتيقحت مدقتو )١/ ٠١( « ننسلا» . حيحصلا وهو « اعبس هولسغاف ءدانسإلا اذهب

 ءاًقوقوم هب قرزألا قاحسإ انث ةبيش نب ورمع نع هجرخأ مث « (۳۹۷ (۳۹٦/۲ ؛لماکلا» يف يدع نبا هاور (۲)

 . ها . اذه ريغ اركنم اًنيدح هل دجأ ملو « يسيباركلا ريغ هعفري مل : لاق

 .ها ؟حصي ال ثيدح اذه» : لاق مث يدع نبا قيرط نم «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا هاورو
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 اذه رهاظ :تلق .زاجحلا لهأ نع ىور اذإ هنأو هب جتحي ال وهو شايع نب ليعامسإ هدانسإ
 مدع يف دشأ ناك زاجحلا لهأ نع ىور اذإ هنأو هب جاجتحالا حصي ال هنأو لوقلا قالطإو «مالكلا
 : لاقو «مدلا نم ءوضولا كرت باب يف انهاه هركذ ام يقهيبلا فلاخ دق اذه ىلعو هب جاجتحالا
 كاحضلا نب باهولا دبع مهلوق نإ : «هديرجت» يف يرودقلا لاقو ‹حيحص نييماشلا نع ىور ام
 مهبملا حرجا نإف «فعضلا ةفص اونيبي ىتح هب دتعم ريغ نافيعض امهو شايع نب ليعامسإ نع

 . ربتعم ريغ

 ‹حصيال اذهو «هجو نود هجو نم ةقث يوارلا نوكي نأ اًضيأ يقهيبلا مالك نم مزلي : تلق
 يبأ نع ءاطع نع كلملا دبع ثيدح نم حيحص دنسب ثيدحلا اذه ينطقرادلا ىور اذه عمو

 ءاطع ثيدح نم اًضيأ يورو . “«تارم ثالث هولسغا مث « هوقرهأف ءانإ يف بلكلا غلو اذإ :  ةريره
 يواحطلا ىورو . تارم ثالث هلسغيو هقرهي ءانإلا يف بلكلا غلو اذإ ناك هنأ ةريره يبأ نع

 . حيحص دانسإب ًاضيأ

 نم تاقثلا ظافحلاو ةريره ىبأ باحصأ نيب نم كلملا دبع هب درفت : يقهيبلا لاق :تلق نإف
 هيف فلاخي هنأل هنم لبقي ال كلملا دبعو تارم عبس هنووري ةريره يبأ باحصأو ءاطع باحصأ
 .« هحيحص) يف يراخبلا هب جتحي ملو ةعيبر هكرت هنامز يف ةقثلاو ظفحلا لهأ ةفلاخملو « تاقثلا

 هنع هیوري نم مهنمو ءاًعوفرم هنع هيوري نم مهنمف ثيدحلااذه يف هيلع فلتخا دقو
 دمتعا دقو «هلعف نم هنع هیوری نم مهنمو : مهلوق نم - هنع هللا يضر- ةريره يبأ ىلع اًقوقوم
 اميف ةي يبنلا فلاخي ال ةريره ابأ نأو « عبسلا ثيدح خسن يف هيف ةرتاوتملا ةياورلا ىلع يواحطلا

 ةياور اًطلغ اهلثم نوكي ال ةريثك هجوأ نم تابثألا ظافحلا ةياور كرت زوجي فيكو « هنع هيوري
 هاور يذلا ثيدحلا نأل هنم لماحت اذه :تلق . ثيداحألا ضعب يف ظافحلا هتفلاخم تفرع دق دحاو
 دنسم اذه : «مامإلا »يف لاقو « حيحص هنع ينطقرادلا هاور كلذكو « حيحص يواحطلا
 يف ملسم هل جرخأ دق كلملادبعو «هانركذ امك كلملا دبع نع اًضيأ يدع نبا هاورو « حيحص
 لاقو . هيلع قفتم ةقث وه : يروثلا نعو . ظافحلا نيز : يروثلاو دمحأ لاقو .«هحيحص»
 كرت نم مزلي الو « نامزلا هيمسي يروثلا ناك :لاقيو . ثيدحلا يف تبث ةقث : هللا دبع نب دمحأ

 هللاو ءءاطع نع يمرزعلا كلملا دبع ريغ اذكه هوري مل « فوقوماذه : بقعو )٦٦/١( ينطقرادلا ننس (1)

 . ملعأ

 . )۴١١/١( «ةيارلا بصن» . ها . . حيحص دنساذهو : «مامإلا» بحاص لوق يعليزلا لقنو

 « راثآلا حرش» رظناو . ربدتف اذه لثم يف سيل نكل . برقأ نسحلل هثيدحو . هيف فلتخم كلملا دبعو فيك : تلق

 .(۱۲/۱) يواحطلل
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 نم سجچش يث ‹ ىلوأ ءاملاف هغولو نم ءانإلا سحنت املف « ءانإلا نود ءاملا ىقالي هناسلو

 خسن يف ةفوقوملا ةياورلا ىلع دمتعا هنأب يواحطلا ىلع هعينشتو هلوق كرتي نأ هب جاجتحالا
 نيب اًقيفوت خسنلا ىلع عبسلا ةياور لمح ةياورلا هذه هدنع حص امل هنأل لطاب عبسلا ثيدح

 . ةعوفرملا ةياورلاب ةفوقوملا ةياورلا تدكأت دقو اميسالو ةريره يبأ قح يف نظلل اتيسحتو نيمالكلا

 ‹ ءانإلا يف غلي بلكلا نع يرهزلا تلأس : لاق رمعم نع «هفنصم» يف قازرلا دبع ىورو

 وبأ هب ىتفآ ام ىتفأ امل عبسلا خسن هدنع تبشي مل ول يرهزلا اذهف « تارم ثالث لسغي :لاق

 .ةريره

 يذلا ءانإلا لسغي : ءاطع يل لاق : لاق جيرج نبا نع اًضيأ «هفنصم» يف قازرلا دبع ىورو

 . تارم ثالثو اًسمخو اعبس كل كلذ لك : لاق «بلكلا هيف غلو

 هاوتف ةريره يبأ نع نيريس نبا نع هیبأ نع دیز نب دامح یور دقو : يقهيبلا لاق :تلق نإف

 ‹« ثالثلا يف ةريره يبأ نع ءاطع نع كلملا دبع ةياور أطخ ىلع ليلد كلذ يفو «هاور امك عبسلاب

 [ نم]و بدنلا قيرطب كلذ نوكي وأ هدنع خسنلا روهظ لبق عبسلاب هاوتف نوكي نأ لمتحي لب

 . ءىطخم كلملا دبع ءىطخي

 نع بويآ نع رمعم انربخأ : قازرلا دبع لاق . اًضيأ ةدحاو ةرم ةريره يبآ نع يور دقو

 هلاجرو حيحص هدانسإو « ةدحاو ةرم هلسغ : لاق ءانإلا يف غلي رهلا يف ةريره يبأ نع نيريس نبا

 وه ثالثلا ةياور يف هدارم نأو «هدنع عبسلا خاستنا توبث ىلع ليلد لدأ اذهف . حيحصلا لاجر

 الو عبسلا ثيدحب لمعي نآ بجو ولو : يواحطلا لاقو . بابحتسالاو بدنلا ىلع نوكي نأ

 يبأ ىلع داز اذهف ««بارتلاب ةنماثلا اورفعو تارم عبس هلسخيلف» ىور ام ناكل اخوسنم لعجي
 رهطي ال : لوقي نأ فلاخملا اذهل ىغبني ناكف صقانلا نم ىلوأ دئازلاو -هنع هللا ىضر - ةريره

 كرت ناف ءاعمخج ند اندا ال كلذك ةنماثلاو بارتلاب ةعباسلا تانا س ى واالا

 اهيف رهطي تاساجنلا ظلغأ نأ انيب دقف الإو «عبسلا كرت يف همصخ همزلأ ام همزل دقف ثيدحلا اذه

 . كلذ هرهطي نأ نم قحأ اهنود امف تارم ثالث لسغب ءانإلا

 ثيدح اذه هاور نأ دعب يسيباركلا ثيدح يف ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا لاق :تلق ناف

 . هثيدحب جتحي ال نمم وهو «يسيباركلا ريغ هعفري مل حصي ال

 نبدمحأ هيلعاغنإو ءاذه ريغ اًركنم اًيدح هل دجأ مل : هاور نأ دعب يدع نبا لاق :تلق

 . اًسأب هب رأ ملف ثيدح يف امأف « نآرقلاب ظفللا ةهج نم لبنح

 بلكلا ناسل يأ :ش ( ىلوأ ءاملاف هغولو نم ءانإلا سجنت املف « ءانإلا نود ءاملا يقالي هناسلو) :م
 ىلع عامجإلا دقعنا دقو ءهغولو نم ءانإلا سجني الف ءانإلا يقالي الو ءانإلا يف يذلا ءاملا يقالي
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 ‹ لسغلا يف ددعلاو ةساجنلا ديفي ثيدحلا اذهو

 نأ زوجي ليق : لمكألا لاقو . عامجإلا ةلالدب سجنتلاب ىلوأ ءاملاف « هغولوب ءانإلا لسغ بوجو

 بيجأو «لالدتسالا متي الف ءءانإال اقام هناسل نوكيف هسحل ءانإلا يف بلكلا غولوب دارملا نوكي

 مل اذإ ةقيقحلا يف مالكلاو «هناسل فارطأب تاعئاملا ههابشأو بلكلا برش يف ةقيقح غولولا نأب

 . ةنيرق اهنع فرصت

 مل وأ برش هناسلب طللا وه غولولا نأل ءرظن هيف نكلو يقانغسلل باوجلاو لاؤسلا اذه :تلق

 . نكي مل وأ عئام ءانإلا يف ناكو « برشي

 ديفي) :م « اًنالث بلكلا غولو نم ءانإلا لسغي» : مالسلا هيلع هلوق يأ :ش ( ثيدحلا اذهو) م

 نوكل هدنع رهاط بلكلا رؤس نأل كلام لوق يفن هيفو « بلكلا رؤس ةساجن يأ :ش ( ةساجنلا

 نوذآملا رؤس ةراهطو « هتساجنو « هتراهط : لاوقأ ةعبرأ هنع هباحصأ ركذو . هدنع ارهاط بلكلا

 . يرضحل او يودبلا نيب قرفي نوشجاملا نبال عبارلاو « هريغو هدودو بلكلا يف

 سيل هنأ حصألاو ءال وأ ريزنخلاك نيعلا سجن وه له « بلكلا يف انباححصأ فلتخا مث

 هنأ دمحم نع يور دقف بلكلا نيعامأف :« حاضيإلا» يفو ««مئاذبلا» يف اذك نيعلا سجنب

 لاقو «غابدلاب هدلج ةراهط نأل رهاط :اولاق مهضعبو - هللا همحر - فسوي يبأ نع اذكو «سجن

 نيعلا سجن هنأل هلك حزني عابسلاو ريزنخلاو بلكلاك سجنلا ناويحلا امأف : رثبلا لئاسم لصف يف

 ركذو « هيف ةالصلا زجت مل مهردلا ردق نم رثكأ بوث ىلع هب حضتناو لتبا اذإ بلك يف اولاق اذهلو

 نيعلا سجن بلكلا نأ «ينامألا»و «رداونلا» يف تاياورلا نم يدنع حص يذلا : «ةينملا ةينق يف

 رئب يف عقو بلك يف رهظت هتدئافو « نيعلا سجنب سيل -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعو « امهدنع

 ٠ هللا همحر- ةفينح يبأل اًقالخ امهدنع برشلاو ءاملا سجني ناسنإ بوث باصأف اًيح حرخو

 لاقف . عامجإلل ةفلاخم ءايشأب اومكحو بابلا اذه يف ةدراولا ظافلألا رهاظب نولعفي ةيرهاظلاو

 مزلي مل هيف هلك عقو وأ هبنذ وأ هلجر لخدأ وأ هيف غلي ملو ءانإلا يف بلكلا لكأ نإف : مزح نبا

 يف ةعقب يف بلكلا عقو ول اذكو «هلكأ لالح رهاط وهو ةتبلا هيفام قارهي الو ءانإلا لسغ

 . هيف ام قارهي الو كلذ نم ءيش لسغ همزلي الف اًتاسنإ ىمسي ال ام ال وأ ناسنإ دي يف وأ .ضرألا

 . ثالثلا ىلع صن هنأل ءانإلا لسغ يف ددعلل لبقي يأ :ش (لسغلا يف ددعلاو) :م

 ؟ بابحتسالا وأ بوجولا قيرطب ددعلا ةدافإ :تلق نإف

 يور دقو « هانركذ امك ةريره وبأ وه روكذملا ثيدحلا يوار نأل بابحتسالا قيرطب :تلق

 بدنلا ثالثلا ةياور يف هدارم نأ ىلع لدف « ةدحاو ةرم هلسغا : لاق هنأ حيحص دانسإب هنع

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هركذن ام ىلع ددعلل عبسلا خاستنا اذه ىلع لديو < بابحتسالاو
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 ‹ ثالثلاب رهطي هلوب هبيصي ام نألو ‹ عبسلا طارتشا يف - هللا همحر - يعفاشلا ىلع ةجح وهو

 - ةفينح وبأ لاق دقو بدألا ءاسأو - هللا همحر - ةفينح يبأ ىلع انهاه مزح نبا عنش دقو
 يأ قارهي ءانإلا يف ام لك نأو « ةدحاو ةرم الإ بلكلا غولو نم ءانإلا لسغي ال : - هللا همحر
 هيدلقم ضعب هل جتحاو «نيعباتلا نم الو ةباحصلا نم دحأ نع ظفحي ال لوق اذهو « ناك ءيش
 طقاسلا ربخلا اذه ىور هنأل لطاب وهو «هفلاخ هنآ هنع يور دق -هنع هللا يضر - ةريره ابأ نأب
 فالخ ىلع الإ اولصحي ملف ثالثلا طرش ةياور ةحص ىلعو «فيعض وهو برح نب مالسلا دبع
 هب اوجتحا يذلا ةريره ابأ الو اوعبتا ةا يبنلا نإف ةريره يبأ نع هب اوضرعأ ام فالخو ةنسلا
 .اودلق

 دحأ الو يأرلاب هيف لقي مل ةهافتلاو ةفاخسلا نأل «ةهافتلاو ةفاخسلا ةياغ يف مالك اذه :تلق
 ال لوقاذه : لوقي فیکو ءةريره وبأ هب یتفأ امك تارم ثالث لسغی نأ هبهذم لب «هباحصأ نم
 ةقث مالسلا دبعو «لطاب طقاس طوقسلاب مالسلا دبع ثيدح نع مكحلاو « ةباحصلا نع ظفحي

 وبأ لاق : لاق ثيح انيلع [ينغملا يف ]ةمادق نبا اًصضيأ ضرتعاو ةعامجلا هل جرخأ ظفاح نومأم
 هؤاقن نظلا ىلع بلغي ىتح لسغي اغنإ ةساجنلا نم ءيش يف ددعلا بجي ال - هللا همحر - ةفينح
 سمخلاو ثالثلا نيب ريخ رخآ يفو « عبسلا ىلع صن حيحصلا ثيدحلا يفو ءةساجنلا نم
 . فيعض وهو كاحضلا نب باهولا دبع هيوري مهثيدحو عبسلاو

 . ىضم اميف روكذملا - هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح يف اذه نع باوجلا رم دق : تلق

 -هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح يأ :ش ( عبسلا طارتشا يف يعفاشلا ىلع ةجح وهو) :م
 ءءانإلا يف بلكلا غولو يف تارم عبسلا طارتشا يف - هللا همحر - يعفاشلا ىلع ةجح روكذملا
 مدع يف - هللا همحر - كلام ىلعو : لوقي نأ يغبني ناکو : مهضعب لاقو «كلذ هجو انركذ دقو
 اذإو : هباحصأ لاقو ءةساجنلا هنأ يضتقي ام هنع يور هنأل كلذ لقي مل : تلق . ءاملا سيجنت

 قاحلإ يف كلذكو « ناتياور هيف « بوجولا وأ بدنلا ىلع وه لهف ةساجنلا دعب لسغلا انضرف
 «بالكلا سنج يف هميمعت وأ بلكلا ذاختا نع يهنلاب كلذ صاصتحخا يف كلذكو ءريزنخلا
 يفو « ةصاخ ءاملا يف مساقلا نبا ةياور يف ؟اًضيأ هريغب وأ ءالاب مكحلا اذه صتخي له اًضيأو
 «لاوقأ ةثالث هيف ؟ ماعطلاو ءاملا قاري له اًضيأو «ءاملا ءانإ ةلرنمب ماعطلا ءانإ نإ : بهو نبا ةياور

 هيف غلو يذلا ءاملاب ءانإلا لسغي لهو . ماعطلا نود ءاملاب اهصيصختو « اهيف ةقارإلا كرتو ءاهتقارإ
 نع رهاط وبأ خيشلا ىكحو «هيف اًصن انباحصأ نم ملعأ ال : مهئاملع نم ينوزغلا لاقف ؟ بلكلا
 اًعبس بالكلا ةعامجب لسغي : مهدنع مث كلذ يف نيلوق ىلع بهذملا نأ ركذ هنأ هخايشأ ضعب
 . اعبس اًعبس : ليقو اعبس هنم رركت اذإ دحاولا بلكللو

 اهريغو بايثلا نم بلكلا لوب هبيصي ام نألو : يأ :ش (ثالثلاب رهطي هلوب هبیصي ام نآلو) :م
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 .مالسإلا ءادتبا ىلع لومحم عبسلاب دراولا رمألاو ءىلوأ هنود وهو هرؤس هبيصي امف

 همدو هلوب يعفاشلا دنع نأل رظن هيفو عامجإلاب يأ : يزارتألا لاق . تارم ثالث لسخغلاب رهطي

 هتالضف رئاس :« زيجولا حرش» يفو ««بيذهتلا» يف هركذ ءاعبس لسخلاب الإ رهطي ال هنم سجن

 . تاساجنلا رئاسك هجو یفو « هباعلک هئازجأو

 ةساجنلا لامعتساب ءانإلا ةساجن نوكت نأ زاوحل هباعل ةساحن ىلع لدي ال ثيدحلا :تلق نإف

 . تاتيملاو فيحلا هلكأل اًلاغ

 نإف « ال وأ هلسغ بوجو تبثي نأ امإف ءانإلا يف عقوف ريثك ءامب همد رهطتل انضرف اذإ :تلق

 فالح ىلع امهالکو هتلع نودب محلا توبث مزل تبث نِإو «مومعلا صيصخت بجو تبثی مل

 .لصألا

 ريهطتلاب يآ :ش ( یلوأ ) :م هلوب نود هرؤس نأ لاحلاو يأ :ش ( هنود وهو هرؤس هبیصي امف) :م

 رمألاب يعفاشلا هب لدتسا امع باوج اذه :ش (مالسإلا ءادتبا ىلع لومحم عبسلاب دراولا رمألاو) :م

 هللا يضر- لفغم نب هللا دبع هاور اماذهب دارأ : - هللا همحر - لمكألا لاق . عبسلاب دراولا

 « لفغملا نبا هاور ام ركذن بيرق نعو «يوارلا نييعت مدع عم حارشلا نم هريغ لاق اذكف -هنع

 يبنلا نع - هنع هللا يضر - ةريره وبأ هاور ام عبسلاب دراولا عقاولا رمألاب دارأ : لاقي نأ هجولاو

 ثيدحلاو . «بارتلاب نهرخآو نهالوأ تارم عبس بلكلا هيف غلو اذإ ءانإلا لسغب » : لاق هنأ ةي

 ‹ عبسلاب دراولا رمألا خسن نايب فنصملا دارم نأ كلذ هجو وأ «مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرحأ

 . اذه - هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدحب الإ لدتسا ام مصخلاو

 مث بالكلا لتقب رمأ هنأ ةا هنع يور هنأ وهو هنيب ام ىلع ةجح وه ام لفغملا نبا ثيدح يفو

 ةنماشلا اورفعو تارم عبس هلسغيلف مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ» : لاق مث «بالكللو يلام» : لاق

 مهلاب ام » : لاق مث بالكلا لتقب ةا هللا لوسر رمأ : هظفلو ءاذكه يواحطلا هجرخأ “"”«بارتلاب

 مكدحا ءانإ يف بلكلا غلو اذإ» : لاقو « ةيشاملا بلكو ديصلا بلك يف صخر مث . «بالكلا لابو

 يف سيل هنأ الإ اًصضيأ يئاسنلاو هوحن دواد وبأ هاورو .«بارتلاب ةنماثلا اورفعو تارم عبس هولسغاف

 اذهو «خلإ . . .بلكلا غلو اذإ : هلوق ىلع اًرصتقم هاور ةجام نباو ««بالكللو يلام» : هتياور

 ام همزلو -هللا همحر - يعفاشلا هكرت دقو «بارتلاب ةنماثلا ريفعتو تارم عبس لسخلاب رمألا هيف

 بحاص لاق « «اورفع» : هلوق ىضماميف هيفانصصخ دقو «عبسلا كرت يف همصحخ وه مزلأ

 بارتلاب هرفع :لاقي «بارتلا وهو كيرحتلاب رفعلا نم وهو بارتلاب هولسغا هانعم : «علاطملا»
 ىلع ليلدلا ام :تلق نإف . برت يأ رفعمو روفعم ءيشب هتغرم اذإ يأ اًريفعت هرفعو ارفع هرفعي

 ٤ ٤١(. /۸) (دیهمتلا» رظناو 6 ٩١( /۲) هننس» يف يمرادلاو )١/ ٠١( «رائآلا حرش» يف يواحطلا هاور (1)
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 - يعفاشلل اًفالخ سجن مئاهبلا عابس رؤسو « رم ام ىلع نيعلا سجن هنال سج ريزنخلا رؤسو

 ‹ ريزنخلاو بلكلا ىوس امیف - هللا همحر

 بالكلا رمأ يف ددشي ناك مالسلا هيلع هنأ وه :تلق . مالسإلا ءادتبا يأ ءادتہالا ىلع لومحم هلوق
 : لاقو كلذ كرت مث ءرمخل ا ناند رسكب رمأ امك مهتطلاخم نع مهاهنو «ءانتقالا نم اوعنيي ىتح
 . هانركذ دقو خسنلا هجو ةريره يبأ ةياور مث «بالكللو يلام

 كلام هيلإ بهذ امك ةساجنلا ةلازإ ال دبعتلا ءانإلا لسغب دارملا نوكي نأ زوجي ال مل :تلق نإف
 يفامك ةباصإلا عضوم ريغ يف بجوي ال ذإ دعب ريهطتلا مكح اهقحلي ال تادامجلا :تلق .
 . ثيدحلا

 ةلآ رجحلا :تلق . اًيناث هب يمر اذإ لسغي هنأ رامجلا يمر يف هب لمعتسي يذلا رجح :تلق نإف
 . ةاكزلا لا لمعتسلملا ءاملاك اهيلإ ماثآلاو اهتساجن لقنب ةلآلا نيعت نأ زاجف يمرلا

 لوبو ةرذعلا نم سجن نوكي ال هباعل نإف « عبسلا ىلإ جيتحا امل ةساجنلل ناك ول :تلق نإف
 لوقعم وأ ادبعت هنوك نيب مكحلا راد ىتم هنأل ىلوأ سيجنتلا ىلع لمحلا :تلق .رامحلاو ناسنإلا
 . لقعلا ةرثكو دبعتلا ةردنل هجولا وه ىنعملا لوقعم هلعج ناك ىنعملا

 هاقحلأامهنكلو «رهاط امهدنع هنإف «دوادو كلا اًقالخ :ش ( سجن ريزنخلا رؤسسو) :م
 راصف نيعلا سجن ريزنخلا نأل يآ :ش (نيعلا سجن هنأل) :م امهدنع ابعت هنوك عم ددعلا يف بلكلاب
 هب زوجي يذلا ءاملا باب يف :ش (رم ام ىلع) :م هب جزتيي رؤسلاو هنم دلوتي باعللاو اسجن همحل

 . «نيعلا سجن هنأل ريزنخلا فالخب» : هلوق دنع ءوضولا

 دهفلاو بدلاو «بئذلاو رمنلاو دسألاك مئاهبلا عابس :ش ( سجن مئاهبلا عابس رؤسو) :م
 - هللا همحر - يعفاشلل هيف اًقالخ نحن انفلاخ يأ :ش ( - هللا همحر - يعفاشلل اًفالخ) :م اهوحنو

 - هللا امهمحر- دمحأو «كلام لاق هلوقبو « امهنم دلوتي امو :ش ( ريزنخلاو بلكلا ىوس اميف) :م
 ثيح نم الو لقنلا ثيح نم ال - هللا همحر - يعفاشلا دنتسم ركذي مل فنصلملا نإ مث ةياورو

 لقنلا ثيح نم - هللا همحر - يعفاشلا دنتسم امأو . لقنلا ثيح نم انباحصأ دنتسم الو لقعلا

 : ثیداحأ يف

 يبأ نع ءاطع نع هيبأ نع ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع نع ةجام نبا هجرخأ ام : اهدحأ

 : هل ليقف « ةنيدملاو ةكم نيب يتلا ضايحلا نع ةي هللا لوسر لئس : لاق - هنع هللا يضر- ةريره

 . “”«روهطو بارش يقب ام انلو ءاهنوطب يف تذخأ ام اهل» : لاقف « اهيلع درت عابسلاو بالكلا نإ

 . )۲٠٠/١( «ةيارلا بصن» رظنا « «هوفعض» ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع : فيعض (1)
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 هللا يضر- رباج نع هيبأ نع نيصحلا نب دواد نع «هننس» يف ينطقرادلا هجرحخأ ام :يناثلا

 هاورو « عابسلا تلضفا ابو معن»: لاق ؟ رمحلا تلضفأ اب أضوتنأ هللا لوسر اي : لیق - هنع

 هاورو . هيبأ نع نيصحلا نب دواد نع ىيحي يبأ نب ميهاربإ نع قازرلا دبعو « يعفاشلاو «يقهيبلا
 دبع نب رباج نع نيصحلا نب دواد نع بثذ يبأ نبا ثيدح نم اًضيأ - هللا همحر - يعفاشلا

 . هيبأ ركذ ريغ نم نمحرلا

 - رمع نبا نع ديز نب نمحرلا دبع نع يندملا بعصم يبأ نع ةجام نبا هجرخأ ام : اهثلاث

 ةارقم دنع لجر ىلع رمف اليل راسف هرافسأ ضعب يف ةي هللا لوسر جرح : لاق - هنع هللا يضر

 لاقف ؟ كتارقم يف ةليللا عابسلا تغلوأ ةارقملا بحاص اي : - هنع هللا يضر - رمع هل لاقف « هل

 . “"ءاهنوطب يف تلمح ام اهل « فلكت اذه انربخت ال ةارقملا بحاص اي١ : مالسلا هيلع

 ضايحلا نع لثس : لاق - هنع هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ نع ةجام نبا هاور ام :عبارلا

 يف تلمح ام اهل» :لاقف « اهب ةراهطلا نعو رمحلاو بالكلاو عابسلا اهدرت ةنيدملاو ةكم نيب يتلا

 : )ںوھط يقب ام انلو اهنوطب

 يضر- باطخلا نب رمع نأ بطاح نب نمحرلا دبع نب ىيحي نع كلام هاور ام :سماخلاو

 اي : صاعلا نب ورمع لاقف اًضاوحأ اودرو ىتح صاعلا نب ورمع مهيف بكر يف جرح - هنع هللا
 بحاص اي» : - هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع لاقف ؟ عابسلا كضوح درت له ضوحلا بحاص

 . «نيلع عابسلا درتو عابسلا ىلع درن انإف هربخت ال ضوحل ا
 ينب عابط نوصل همحل لكأ ةمرحو اهدلج ةرهاط اهنأ وهف لقعلا ثيح نم يعفاشلا دنس امو

 .ةساجنلا نود يدعتلا ةطساوب اهعابط يدعت نع مدآ

 هيلع هنأ هللا دبع نب رباج ثيدح نم ملسم هاور امف لقنلا ثيح نم انباحصأ دنتسم امأو

 « )۳٤۹/۱( يقهيبلا هاورو « يملسألا يحي يبأ نب ميهاربإ هدانسإ يفو « )١/ ٦١( ينطقرادلا ننس» (1)
 . (۷۱/۲) يوغبلاو « ٩)۳٤( هدنسم »يف يعفاشلاو

 . ثيدحلا اذهب مهضعب هزمغ دقو « نيصحل ا نب دواد» ىلع هرادمو : تلق

 يبأ نع ديز نب نمحرلا دبع نع دنسلا اذهب هاور لب « دنسلا اذهب رمع نبا ثيدح نم ةجام نبا هجرخي مل (۲)

 . رمع نبا ثيدح نم روكذملا ظفللاب ۲١( /۱) ينطقرادلا هاور اغنإ «هدعب يتلا وهو « ديعس

 نم مدقتو « هوفعض دقو ديز نب نمحرلا دبع قيرط نم )٥۱۹( «هننس» يف ةجام نبا هاور : برطضم فيعض (۳)

 1 . !!! ةريره يبآ نع هقيرط

 )٤( هئطوم» يف كلام هاور ٩)٤٥( ص ٤۲ .
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 ٤ بابلا يف ربتعملا وهو < باعللا دلوتي هنمو سجن امهمحل نأل

 ىلع لدف «حراوجلا اهب دارملاو ءرويطلا نم بلخم يذو عابسلا نم بان يذ لك نع ىهن مالسلا
 نوکیف هتمارکل ال ءاذغلل هتیحالص عم مارح بان يذ لک لکا نع يهن « مارح بان يذ لک نآ
 . هرؤسب جزميف سجنلا محللا نم دلوتم هباعلو اسجن

 الولو :الاقف روكذملا كلام ثيدحب انباحصأل «ةياردلا» بحاصو يقانغسلا لدتسا دقو
 نكي ملالإو امهدوروب سيجنتلا نايري اناك -صاعلا نب ورمعو باطخل ا نب رمع نأ ينعي - امهنأ
 اًسجن ناكف هنع زارتحالا نكي عابسلا رؤس يف اهنأ ةلأسملا يف ىنعملاو . يهنل رمع الو ورمع لاؤسل
 ثيح نمانلو . هانركذ امك ثيدحلا اذهب يعفاشلل حارشلا ضعب لدتسا دقو . ريزنخلا ىلع اًسايق
 : هلوقب هيلإ فنصملا راشأ دقف «لقعلا

 هب جزتميف :ش ( باعللا دلوتي هنمو سجن ) :م ريزنخلاو بلكلا محل يأ :ش ( امهمحل نال ) :م

 ةعامج لوق وهو ةاكذلاب هدلجو بلكلا محل ةراهط ىري هنأ وهو فنصملا ىلع داريإ هيفو «رؤسلا
 اًسجن ناكو ةاكذلاب رهطي هنأ ركذ دقو «محللا ةساجنب رؤسلا ةساجنب كسمت انهاهو ءاّضيأ
 اًضيأ سجن ةاشلا محل نإف ءارهاط هباعل نوكي نأ مزلف ةسجنلا تابوطرلاو ءامدلا نم ةرواجملاب

 .اهريهطت مدعب مكح كذي ملول ىتح ةرواجملاب

 نإف «يعرش رمأب ةراهطلا ىلإ لدبتي نآ لمتحي نيعلا سجن ناك نإو محللا نأب هنع بيجأو
 بوثلاك هعيب زاجل ةرواجملاب اًسجن ناك ولو «قافتالاب هعيب زجي مل ىتح نيعلا سجن ةتيملا دلج
 نيعلا سجن وه ام نأ ملعف «رمخلا ليلختك هرهطو هيف رثأ غابدلا مث «سجنلا نهدلاو سجنلا

 ىلإ نيعلا سجن وه يذلا دلجلا يف رثؤت ةاكذلا مث «يعرش رمأب ةراهطلا ىلإ لدبتلا لمتحي

 رمخلاك رهاط اهدعبو ةاكذلا لبق نيعلا سجن محللا نوكيف اًضيأ محللا يف رثؤي نأ زوجيف «ةراهطلا

 هدلج يف رثؤي مل امل حبذلا نأل ريزنخلا اذه ىلع مزلي الو « رهاط هدعبو نيعلا سجن ليلختلا لبق

 يفانت ال حبذلاب محللا ةراهط نأ تبشف «اًضيأ همحل يف رثؤي ملو هلوبق نع هايإ عرشلا جارخإل
 ةمرح نم تفرع امنإ محللا ةساجن نأل «ةلعلا صيصخت ىلإ يدؤي هنأل رظن هيفو ءهلبق ةساجنلا

 ةمرحلا ءاقب عم محللا ةراهطب انلق ولف « ةاكذلا دعب ةيقاب يهو ءاذغلا ةيحالص عم ةماركلل ال لكألا

 رابتعاب لب نيعلا ةساجنب تسيل ةتيملا دلج عيب ةمرحو ءاًصيصختو اًضقن ناك سيجنتلل ةيعدتسللا

 .دلجلاب ةسجنلا تابوطرلا لاصتا

 «بابلا اذه يف ةربتعملا هتراهطو باعللا ةساجنب لالدتسالا يأ :ش (بابلا يف ربتعملا وهو) :م

 عضوملا اذه هقف سفن بابلاب دارأو

 لولعم - هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدحف « يعفاشلا ثيداحأ نع باوجلا امأو
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 يف يوقب سيل : متاح يبأ نعو «فيعض ةعرز يبأو يئاسنلاو دمحأ نعف ءديز نب نمحرلا دبعب
 مهلك ملسأ نب ديز دالوأ : دواد وبأ لاق « هاور هنأ ثيدحلا يفو اخلاص هسفن يف ناكو «ثيدحلا

 . هب لقي ملو بلكلا رؤس ةراهط يعفاشلا مزلي اًضيأو هللا دبع مهلثمأو ءافعض

 نع هثیدحو «اًضيأ رباج قلی مل وهو « نابح نبا هفعض نیصحلا نب دواد.هیف رباج ثیدحو
 . نيصحلا نب دواد نع ىيحي نب ميهاربإ نع - هللا همحر - يعفاشلا نع : امهدحأ : نيقيرط

 : يوونلا لاق . دواد نع - هللا همحر- ةفينح يبأ نع ليعامسإ نب ميهاربإ نع : يناشلاو

 ناك نإو ثيدحلا انركذ اغإو :لاق مث ءامهب جتحيال ثيدحلا لهأ دنع نافيعض ناميهاربإلا

 . هيلع تهبن [ كلذلو] مهضعب هدمتعا ابرو ‹باحصألا بتك يف اروهشم هنوكل اًميعض

 . اًصضيأ اذه نمحرلا دبع هيف ديعس يبأ ثيدحو
 نع ثدح : يدع نبا لاق « ىنارحلا دلاخ نب بويأ هيف - هللا همحر- كلام ثيدحو

 ٤ . ريكانملاب يعازوألا

 ايرق ضوحلا ءاملا تيرق نم ذوخأم زومهملا ريغ ميملا رسكب « «ةارقملا بحاص اي١: هلوق

 .هتعمجأ اذإ ىرقو

 يه : لايس نبا لاقو . ءاملا هيف عمتجي يذلا ضوحلا ةارقملاو يرقملا : ريثألا نبا لاقو

 نم رطملا ءام هيف عمتجي يذلا عضوملاو ليسملا :يرهوجلا لاقو . هيف ءاملا عمجي ميظعلا ضوحلا

 .بناج لک
 . يقب ام يأ ةدحوملا ءابلاو ةمجعملا نيغلا حتفب : ربغ ام انلو» : هلوقو

 ىلع ةلومحم يه وأ «ريثكلا ءاملا ىلع ةلومحم يهف ثيداحألا هذه توبثب انملس نئلو انإ مث

 . ريطلا عابسو شحولا رمح هب دارملا وأ « اهييرحت لبق ام

 لكأ مرح ىلاعت هللا نأ وهف لقعلا ثيح نم - هللا همحر - يعفاشلا ليلد نع باوجلا امأو

 الو «يمدآلا يف امك مارتحالل وأ « ةساجن هيف تعقو امك ةرواجملل وأ «رمخلاك هسفنب سجن لك

 نأ زوجي الو « ةساجننلا الإ قبي ملف «ميرحتلا لبق لكؤت تناك اهنإف اهيف ثبخ الو عابسلل مارتحا

 اهنآ ملع اهلكأ مرح الو «رمخلا فالخب اهنع ترفن عئابطلا نإف «عبطلا يدعتل ةمرحلا نوكت

 ةلماش ريغ ةمرحلا نكل « ريزنخلاك نيعلا سجن اهنأل اهعيب زوجي ال نأ يغبني اذه ىلعف «سجن
 هدلجو ةرواجملاو اًسجن اًتهد هبشأف رهاط هنم لكؤي ال امو« بصعلاو ا مظعلاو «دلجلل

 .دلجلل محللا ةسام عني ةدلج محللاو دلج ا نيب نأل غابدلاب رهطي اغنإ
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 نوكت يتلا ضايحلا يف -مالسلا هيلع -هلوقب مهضعب - هللا همحر - يعفاشلا ىلع در دقو

 (اًئبخ لمحي مل نيتلق ءاملا غلب اذإ» : مالسلا هيلع لاقف « عابسلا نم اهب ىوتسا امو تاولفلا يف

 هب دييقتلا ناكو «ةدئاف طرشلا اذه ركذل نكي مل ارهاط عابسلا رؤس ناك ولف ءةعبرألا هجرخأ
 . اعئاض

 : ةبوجأب اذه نع يوونلا باجأو

 هلاقام : يجورسلا لاقو . هب نولوقيال مهو :لاق « باطخلا ليلدب كسم هنأ : اهدحأ

 هنأ اومعز مهنكل هيف نوعطم هنأل اًضيأ ثيدحلا اذه ةحص دقتعن الو «هب لوقن ال نحن حيحص

E E E GR AE E E 
 بيجأو ءاًبلاغ هيف لوبتو هنم برشتف عابسلاو باودلا هدرت يذلا ءاملا ناك لاؤسلا نأ :يناثلا

 ال برشلل ءاملا ىلع عابسلا دورو نآ : امهدحأ : نيهجول هدحو اهلوبب سيجنتلا دييقت زوجي ال هنآ

 صيصخت الف ةماع «ام» ةملك نأ :يناثلا . هلجأل ثيدحلا قبس يذلا اذه كرت زوجي الف هيف لوبتلل

 . لیلد الب هریغ نع فرصیو لوبلاب

 ىف اهلوخد ىلع لديو ءاهببسب سيجنتلاف امهدري ام ةلمج نم بالكلا نأ :ثلاثلا باوجلا

 ب نجلا دک ا ا ا ا غ درر باودلا ةياور ىف ءاج هنأ : اهدحأ : هجوأ كلذ

 ذإ نعم مهدنع ءاملا دسفي اهنم يتلا بالكلا كرتو عابسلا ركذل نكي مل عابسلا نود بالكلا

 اهيف عابسلا مضل ناك امل قرطلا ضعب يف اهركذ ملس ول اًضيأو «روهشملا يف ركذت مل بالكلا

 ‹«حصي ال بالكلا ةلمج نم اهنإ : هلوقو ء«مهدنع ريغ ال بالكلا ببسب ءاملا داسف ناك ذإ ةدئاف

 هلوقو . فدارتلاو كارتشالا مدع لصألاو «بلك لتق هنم مهفي ال اعبس لتق نالف : لاق نم نإف

 زوجي ال اهيف ةلخاد تناك ولو رامحلاو لغبلاو سرفلاك رفاوحلا تاوذل باودلا يف ةلخاد اهنإ

 . ليلد الب اهريغ جارخإ

 درواذهلو «سرتفم ناويح لك ةغللا يف عبسلا نأل هجوم ريغ عابسلا نم بلكلا هراكنإ :تلق

 لاق نم نإف : هلوقب هداهشتساو ءاًسارتفا دشأو هنم ىوقأ بلكلا نأ عم «عبس رونسلا »: ثيدحلا يف

 يف بلكلا لوخد» هلوق نأب هاوعدو «سانلا نيب فرعي اًسجن اذه نأل « لئاط هتحت سيل « خلإ . . .

 ام لك :ىرهوجلا لاق . ضرألا ىلع بد ام ةغللا يف ةبادلا نأل « ةحيحص ريغ «لطاب باودلا

 . بكرت يتلا ةبادلاو « بيبدو ةباد ضرألا ىلع ىشم

 هذهل صيصختلا نأل « هجوم ريغ « رامحلاو ءلغبلاو« سرفلاك رفاوحلا تاوذل نأل» :هلوقو

 « ناويحلا نم عبرألا تاوذ ىلع ضرألا هجو ىلع بدي امع هلوقنم ةبادلاو « نيأ نم ةثالثلا
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 ؛ هورکم ریغ هنأ - هللا همحر - فسوی يبأ نعو هورکم رهاط ةرهلا رؤسو

 . هريغو لمجلا لمشيف
 ىتح ةيقيقح هتساجن نأ نيبي ملو « عابسلا رؤس ةساجن ركذ- هللا همحر- دمحم نأ ملعا مث

 همحر- ةفينح يبأ نع ىور دقو . مهردلا ردق نم رثكأ هيف ربتعي ىتح ةظيلغ وأ ريثكلا هيف ربتعي
 نأ -هللا همحر- فسوي يبأ نع یورو . ةظيلغ ةساجن سجن هنأ ؛لوصألا » ةياور ريغ يف- هللا

 . هم لکؤي ال ام لوبک عابسلا نم همحل لکؤي ال ام رۇس

 عماجلا» ظفل اذه -هللا امهمحر -دمحمو ةفينح يبأ دنع :ش (هوركم رهاط ةرهلا رؤسو) م
 هنأ هتدئافو يزارتألا لاق . ىلإ بحأ ناك هريغب أضوت نإو :“ ةالصلا باتك »ظفل امأو « «ريغصلا
 لاق امهلوقبو ء ةهارك الف دجي ملنإو « اًقلطم ءام دجي ناك نإ ةهاركلا عم زوجي هب أضوت اذإ

 هللا يضر رمع نبا نع يورملا وهو « يراصنألا ىيحيو ىليل يبأ نباو نيريس نباو سوواط
 . امهنع

 ءاهمحل ةمرحل اهرؤس ةهارك : يواحطلا لاق :تلق ‹ ةيهيزنت مأ ةييرحت ةهارك يهأ :تلق نإف

 الف ‹ فيجلا لوانتت اهنأل اهرؤس ةهارك : يخركلا لاقو . برق يرحتلا ىلإ هنأ ىلع لدي اذهو
 ةقفاوم ىلإ برقألاو حصألا وهو ةيهيزنت ةهارك هنأ ىلع لدياذهو « ةداع ةساجن نعاهمف ولخي
 «دمحأو كلامو« يعفاشلا لاق هبو هوركم ريغ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو « راثآلا
 رونسلا : ةمادق نبال“ ينخملا» يفو . هللا مهمحر «ةديبع وبأو « قاحسإو « يعازوألاو« يروثلاو
 هبرش زوجي رهاط اهرؤس ضرألا تارشح نم امهريغو سرع نباو ةرأفلاك ةقلخلا يف اهنود امو
 ماشلاو ةنيدملا لهأ نم نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو « هركي الو هب ءوضولاو
 . هأزجأ لعف نإف ةرهلا رؤسب ءوضولا هرك هنإف نامعنلا الإ يأرلا باحصأو ةفوكلا لهأو

 لكأي وأ اهلسغ لبق يلصي مث ناسنإ فك ةرهلا سحلت نأ هركت «ةريخذلا»و« طوسبملا» يفو
 مث تتكسو ةرأف تلكأ ول «عئادبلا» يفو . كلذب اهقير مايقل هنم تلكأ يذلا ماعطلا ةيقب نم

 - ةفينحوبأ لاقو « رمخلا براشك -هللا امهمحر -دمحمو فسوي يبأ دنع سجنت ءاملا تبرش
 -فسوي وبأ «ديفملا »ىفو . نيتعاس وأ ةعاس تثكم : نا ىضاق لاق «هسجني ال -هللا همحر

 يفو . ةدع نادبألا يف بصلا طارتشال اهباعلب هتلسغ اذإ اهمف ةراهطب لقني مل -هللا همحر
 هنعو :ش (هوركم ريغ هنأ -هللا همحر- فسوي يبأ نعو) :م . جرحلل بصلا طقسأ ؟ريغصلا عماجلا»
 ةفينح يبأ عم دمحم لوق اوركذ انباحصأ رشكأ نإ مث «ينانيغرملا هركذ «هب ءوضولا زوجي ال هنأ
 عمادمحم نأ حصألا «فنصملاو «حاضيإلا» بحاصو «ةموظنملا» بحاص ركذ اذكو هللا امهمحر
 لاق مث «« هئطوم» يف هللا ءاش نإ هركذ يتأي يذلا كلام ثيدح ادمحم یورو تفسر یا

 -ةفينح يبأ لوق اذهو < هنم انيلإ بحأ هريغو ةرهلا رؤس لضفب أضوتي نأب سأب ال دمحم

A1 



 : هب أضوتي مث هنم برشتف ءانإلا اهل يغصي ناك مالسلا هيلع يبنلا نأل

 همحر ةفينح يبأ عم فسوي يبأ لوق «ناحخ يضاقا»و« ةفحتلا»و «طيحملا» يف ركذو «- هللا همحر

 . هللا

 «هننس» يف ينطقرادلا هاور :ش (هب أاضوتي مث هنم برشتف ءانإلا اهل يغصي ناك ب يبنلا نأل) :م

 هبر دبع نع يراصنألا ميهاربإ نب بوقعي نع امهدحأ- اهنع هللا يضر-ةشئاع نع نيقيرط نم
 يغصيف ةرهلا هب رمت ب هللا لوسر ناك» تلاق اهنأ ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع نع هيبأ نع ديعس نبا

 -هللا همحر- يضاقلا فسوي وبأ وه اذه بوقعيو لاق '"ءاهلضفب اضوتي مث هنم برشتف ءانإلا اهل

 . فيعض وهو يربنعلا ديعس نب هللا دبع وه هبر دبعو

 يفو خلإ . : . -اهنع هللا يضر- ةشئاع نعو » هدانسإب يدقاولا رمع نب دمحم نع :يناثلاو

 راك هللا لوسر نأ هظفلو < اًضيأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يواحطلا هجرخأو «لاقم يدقاولا

 فيعض ينام لا يرصبلا نايح نب حلاص هدانسإ يفو "«هلضفب ًاضوتيو ةرهلل ءانإلا يغصي ناك»

 ثیدح نم دواد وبأ یورو ‹ نيقثوم لاجرب ةشئاع نع «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأو . كورتم

 اهتدجوف -اهنع هللا يضر- ةشئاع ىلإ ةسيرهب اهتلسرأ اهتالوم نأ همأ نع رامتلا حلاص نب دواد

 تلكأ ثيح نم تلكأ تفرصنا املف « اهنم تلكأف ةره تءاجف« اهيعض يلإ تراشأف يلصت

 لوسر تيأر دقو « مكيلع نيفاوطلا نم اهنإ سجنب تسيل اهنإ: لاق ةي هللا لوسر نإ» تلاقف « ةرهلا

 حلاص نب دواد نع يدرواردلا ريزعلا دبع هب درفت لاقو ينطقرادلا اورو «اهلضفب اضوتي يب هللا

 ةشئاع نع ةرمع نع ةثراح ثيدح نم ينطقرادلاو ةجام نبا ىورو . " ظافلألا هذهب همأ نع

 «كلذ لبق ةرهلا هنم تباصأ دق دحاو ءانإ نم الب هللا لوسرو انآ اضونأ تنك»تلاق اهنع هللا يضر

 نب عفاسم نب ناميلس نع «هحيحص» يف ةيزخ نبا جرخأو “هب سأب ال ةثراحو ينطقرادلا لاقو
 هللا يضر ةشئاع نع ةيفص هم نع ثدحي ةبيش تنب ةيفص نب روصنم تعمس لاق يبجحلا ةبيش

 وبأ ىورو .ةرهلا ينعي «تيبلا لهأ ضعبك اهنإ سجنب تسيل اهنإ» : لاق ةَ هللا لوسر نأ اهنع

 . ٦۷( /1) « ينطقرادلا ننس» (۱)

 قيرط نم ينطقرادلا هاورو ةشئاع نع ةورع نع هيبأ نع سينأ يبأ نب ديمحلادبعانث : يدقاولا دانسإو (5)

 )١/ ۲١١(. عمجملا» يف هل يمشيهلا هازعو ١/ ٤ ٠٤( راتسألا فشك) رازبلاو « )١/ ۷١( يدقاولا

 عجم »يف يمشيهلا هركذو ۲٠۲( ل۲۲ طسوألا »يف يناربطلاو « )۷٤( ارصتخم هننس» يف دواد وبأ هاور (۳)

 . ها« يدرواردلا الإ دواد نع هوري مل» : يناربطلا لوق لقنو ١)۳۷۲( نيرحبلا

 نم هتمجرت تعلاطو «هب سأب ال ةثراحو» : هلوق عوبطملا يف سيلو « (1۹ ١)١/ ينطقرادلا ننس »: فيعض )٤(

 . )١/ ٠٤( «ةيارلا بصن» يف يعليزلا ظفاحلا اًضيأ اهلقن دقو . !!!ةرابعلا هذه دجأ ملف «بيذهتلا»

 «رکنم ربخب یتأو فرعی ال» :لاقو < عفاسم نب ناميلس ةمجرت «نازيملا» يف ثيدحلا اذه يبهذلا ظفاحلا دروأ ()

 . «ينطقرادلا نتس»و « «كردتسملا» يف مكاحلل يعليزلا ظفاحلا هازعو . )1 /۳)
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 عبس ةرهلا :مالسلا هيلع هلوق امهلو

 ةشبك نع ةعافر نب ديبع تنب ةديمح نع ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع كلام نع دواد

 تءاجف اءوضو هل تبكسف اهيلع لخد ةداتق ابأ نأ ةداتق يبأ نبا تحت تناكو كلام نب بعك تنب

 يخأ ةنبأ اي نيبجعتأ لاقف « هيلإ رظنأ ينآرف ةشبك تلاق تبرش ىتح ءانإلا اهل ىغصأف برشت ةره
 أ تافاوطلاو مكيلع نيفاوطلا نم اهنإ سجنب تسيل اهنإ» : لاق يب هللا لوسر نإ لاقف « معن تلقف
 ةياورو . حيحص نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو «ةجام نباو «يئاسنلاو « يذمرتلا هجرخأو

 ثيدحلا اذه ىورو «كلام نع ناهجولا يورو . يمرادلا ةياورو « «واولاب » يذمرتلاو دواد يب
 مضب ةديمحو «ىلعي وبأو ٠ يعفاشلاو «يقهيبلاو « ينطقرادلاو « مكاحلاو «نابح نبا اًضيأ
 ةداتق وبأو « هللا دبع همسا ةداتق يبأ نباو ةيراصنألاةعافر نب دبع تنب اهحتفب ليقو ءءاحلا
 . يعبر نب ثراحلا

 الو ةلاهجلا لحم امهلحم ةشيك اهتلاخو ةديمح نأب ثيدحلا اذه لعأ ةدنم نبا :تلق ناف
 وبأ هاور سطاعلا تيمشت رخآ اًتيدح ةديمحل نأل كلذ ملسن ال :تلق . ثيدحلا اذه الإ امهل فرعي

 ةقث وهو هللا دبع نب قاحسإ اهنع ىور ةديمح نإف اهتلاخ امأو ميعن وبآ هاور ثلاث اهلو « دواد
 يغصيف» : هلوق . اهب لهجلا رضي الف تبث نإف « ةيباحص اهنإ لاقف ةشبك امأو « نيعم نبا دنع
 ءلامأ يأ ًاوغص ىغصي وغصي ىغص : يرهوجلا لاق . برشلا اهيلع لهسيل هلامأ يأ اهل
 تلمأ انأ تيغصأو بورغلل تلام موجنلا تغصو ءاغصواغص يغصي رسكلاب ىغص كلذكو

 . نجلا ةعبس سجن رذقتسملا لكف لاقي ميجلاو نونلا حتفب ٠ سجنب تسيل » : هلوق

 مه «-نيفاوطلا نم» « هلوق . هب ًأاضوتي يذلا ءاملا وهو واولا حتفب «اءوضو هل تبكسف» :هلوق
 دنعاهدوجو رثكي يتلا يشاوملا يه تافاوطلاو « راركتلاب ضعب ىلع مهضعب لخديو مدآ ونب
 اهفاوط ةرثكل « نيليبقلا نم ةرهلا -مالسلا هيلع- يبنلا لعج لبإلاو رقبلاو منغلا لم سانلا
 لک فوصومو < ةغلابملاو ريثكتلل هنأل ليضفتلا ةغيصب ةرثكلا ىلإ راشأو « سانلاب اهطالتخاو
 نيفاوطلا مدخلا نم هريدقت هماقم ةفصلا تميقأ فوذحم تافاوطلاو نيفاوطلا نم دحاو
 . تافاوطلا تاناويحملاو

 :ش (عبس ةرهلا مالسلا هيلع هلوق) :م -هللا همحر -دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش (امهلو) :م )(,

 نم مهلك هوور « (۳۲۹) يئاسنلاو )۲۹٤( ةجام نباو « (۷۹) يذمرتلاو < )٦۸( «دواد يبآ ننس» : حیحص (۱)
 . دانسإلا اذهب -هللا همحر- كلام ثيدح

 نب یسيع ثیدح نم مهلك مكاحلاو ٦۳( /۱) ينطقرادلاو «(۳۲ /۱) ةبيش يآ نباوء ٤٤۲( /۲)دمحأ هاور (۲)
 وبأ هفعض :لاقو « ىسيعب» يبهذلا هبقعتو مكاحلا هححصو ٠ اًَعوفرم» ةريره يبأ نع ةعرز يبآ نع بيسملا
 )١/ ٠٠٠١(. «ةيارلا بصنا» عجارو « “)١/ ٤٤( للعلا . هفقو يزارلا ةعرز يبأ ظفاحلا حجرو متاح وبأو دواد
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 ةهاركلا تيقبف فاوطلا ةلعل ةساجنلا تطقس هنأ الإ ةروصلاو ةقلخلا نود مكحلا نايب دارملاو

 نكلو « هاجرخي ملو حيحص ثيدح :لاقو « هكردتسم» يف مكاحلا دنع هجرخأ ةريره وبأ هاور

 يبأ نباو- هللا همحر- دمحأ هاورو « ظفللا اذهب اًصضيأ ينطقرادلا هجرخأو « «عبس رونسلا »هظفل

 ينطقرادلل ةرصتخم ةياور يف اذكو ٠« عبس ةرهلا» ظفلب مهديناسم يف هيوهار نب قاحسإو ةبيش
 .“ عبس ةرهلا »عيكو لاق

 ثعب ةا يبنلا نأل :ش (ةروصلاو ةقلخلا نود مكحلا نايب) :م ثيدحلا اذهب يأ :ش (هب دارملاو) :م

 نأ ةاعرلاو ةكاحلا نم دحأ لك ملعل يوبنلا نايبلا ىلإ اهيف جاتحي ال ةقيقحلا نأل ماكحألا نايبل

 اهب وبصي ةرهاظ ةقيقح ةرهلا ةيعبسو ‹ كلذ ريغ ىلإ رجش كلذو ردم كاذو رجح ءيشلا كلذ

 رؤسك اًسسجن اهرؤس نوكي نأ يغبني ناكف عبسلا مكح اهمكح ةرهلا نأ هنم دارملا راصف «تارشحلا

 . عابسلا رئاس

 هيلع هلوقب جرحلل عفادلا فيفختلا يف رثؤملا :ش (فاوطلا هلعل ةساجنلا تطقس هنأ الإ) :م

 نم مزلي الو :ش (ةهاركلا تيقبف) :م «تافاوطلاو نيفاوطلا نم يه اغنإ ةسجنب تسيل ةرهلا» مالسلا

 ةلعل ةساجنلا تطقس هنأ الإ :٠ هلوقب كلذ فنصملا نيب دقو « ةهاركلا طوقس ةساجنلا طوقس

 نأ يغبني ناك اًعبس ةرهلا تناك امل : لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج هنأك اذه «فاوطلا

 «فاوطلا ةلعل» هلوقو خلإ . . . . هنأ الإ : هلوقب تباجأف « عابسلا رئاس رؤسك اًسجن اهرؤس نوكي

 ام ىلإ ةراشإ نوكي نأ زوجيو « اهب طقسي ةساجنلا مكح نإف ةرورض ىلإ ةراشإ نوكي نأ زوجي
 هركذو « ينطقرادلاو دواد وبأ هاور يذلا بيرق نع روكذملا -اهنع هللا يضر -ةشئاع نع يور

 اهتيب يفو يلصت تناك اهنآ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع يور هظفلو « هحرش يف يقانخسلا
 نيباحتي نكف اهل تاراج تعد اهتالص نم تغرف املف اهنم تلكأو ةره تءاجف ةسيره نم ةعصق

 - هللا لوسر تعمس : تلاقو ‹ تلكأو اهمف عضوم تذخأو اهدي تدمف «اهمف عضوم نع

 نيفاوطلا نم يه اغنإ ةسجنب تسيل ةرهلا» :لوقي - ملسو هباحصأو هلآو هيلع هللا ىلص

 . نلكأت ال نكل امف «٠ مكيلع تافاوطلاو

 هيوار ىلإ مهنم دحأ ضرعتي ملو امهيحرش يف «ةياردلا» بحاصو «لمكألا هركذ اذكهو
 ىلع ىور الإ مهدنع سيلو ثيدحلا باحصأ نم اهركذ نم ةرابعلا هذه ىلإ الو ءهجرخم ىلإ الو

 . ناک هجو يأ

 باوجلاف ‹ حجري الف مرحم وهف ةساجنلا ىلع لدي ةريره يبأ ثيدح :ليق نإف لمكألا لاقو

 ةوقب ةشئاع ثيدح ىوقيف -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نود لولعم ةريره يبأ ثيدح نأ

 . ةمرحلا ضراعت هتلالد ةوقو اهلاح
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 ميرحتلا لبق ام ىلع لومحم هاور امو

 ةشئاع ثيدحو « هوححص ثيدحلا ةمئأ نم هريغو مكاحلا نأل ىوقأ ةريره يبأ ثيدح :تلق

 ال لاقو رازبلاو يناربطلا لاق اذكو < حلاص نب دواد هب درفت : لاقو ينطقرادلا هاور اهنع هللا يضر

 . اًضيأ ءاهقفلا حالطصا نعو ثيدحلا لهأ ةعنص نع جراح هركذ يذلاو « تبثی

 يذلاو «ةداتق يبأ ثيدحو ةريره يبأ ثيدح نم باوجلاو لاؤسلا اذه بتري نأ يغبني ناكو

 . يذمرتلا هححصو ةعبرألا هجرخأو كلام مامإلا هاور

 جرخي الف ةوقلا يف ةداتق يبأ ثيدح قحلي ال ةريره يبأ ثيدح نإ : قيفوتلا هللابو لوقنف

 . هيلع

 اذه ربلا دبع نبا لاق :تلق . ةداتق يبأ لوق نم« سجنب تسيل »: هلوق مهضعب لاق :تلق نإف

 نب يلع نع هدج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج قيرط نم «ريغصلا» يف يناربطلا ىورو « طلغ

 يل بكسا سنأ اي : لاقف ناحطب اهل لاقي ةنيدملاب ضرأ ىلإ ةا يبنلا جرخ لاق سنأ نع نيسحل ا

 يبنلا هل فقوف ءانإلا يف غلوف ره ىتأ دقو ءانإلا ىلإ لبقأ هتجاح ىضق املف هل تبكسف < (اًءوضو

 «هسجني نلو اًئيش رذقي نل تيبلا عاتم نم رهلا نإ سنأ اي» لاقف « كلذ هل تركذف برش ىتح اَ

 . ةهاركلا طوقس ةساجنلا طوقس نع مزلي ال هنأل ةهاركلا تيقبف صفح نب رمع هب درفت لاق

 . رؤسلا ةهارك صنلا اذه نمو اهيف احيرص هنوكل محللا ةمرح صنلا كلذ نم داري :تلق

 هل يغصي ناك -مالسلا هيلع- هلعف نم -هللا همحر- فسوي وبأ هاور ام يأ :ش (هاور امو) :م

 مرحت تقو يف كلذو ‹ ةرهلا ميرحت لبق يأ :ش (ميرحتلا لبق ام ىلع لومحم) :م ثيدحلا . 5 ءانإللا

 . عابسلا

 . رحتلا لبق ناك- هللا همحر- فسوي وبأ هاور ام نأ ملع نيأ نم :تلق نإف

 ملعي ملاذإ ليقو ‹ مرحملل لمعلاف خيراتلا ملعي الو ةيضق يف مرحملاو حيبملا عمتجا اذإ :تلق

 تیقبو « ىلوأ ممرحتلا يف حيرص وهام ىلإ ةمرحلا ةفاضإو اًضيأ ادرو امهنأك لعجي خيراتلا

 ام لمحي لاقيو « اههاوفأ دست نآب ةليحب اهنع ىناوألا ظفحت نأ نكي هنأل ةلعلا روصقل ةهاركلا

 اب يبنلل ةمارك ةرأفلا لكأت تناك ام ةي يبنلا تيب يف تناك يتلا ةرهلا نأ يلع فسوي وبأ هاور

 ةهاركو « اًهوركم ناكف كلذ ريغ لمتحيو ةرأفلا لكأ بيقع تبرش اهنأ يلع لمحيف اهريغ امأو

 نب نيسحلا نع ىور الو « صفح نب رمع الإ رفعج نع هوري مل» يناربطلا لاقو « )٦۳١( ؛ريغصلا مجعملا» ()

 . ٩ )۱/ ۲٠١( عمجلملا» صفح نب رمع» ب يمثيهلا هلعأو .ها «اذه ريغ اًتيدح سنأ نع يلع
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 برقلا ىلإ لوألاو « هزنتلا ىلإ ريشي اذهو ةساجنلا اهيماحت مدعل ليقو « همحل ةمرحل هتهارك ليق مث
 اهلسغل ةعاس تثكم اذإ الإ ءاملا سجنت ءاملا هروف ىلع تبرش مث ةرأفلا تلكأ ولو « ميرحتلا نم

 - هللا همحر - فسوي يبأو « - هللا همحر- ةفينح يبأ بهذم ىلع ءانثتسالاو « اهباعلب اهمف

 نب ىيحيو دهاجمو ءاطعو نيريس نباو نسحلاو بيسملا نب ديعسو رمع نبا نع ىوري ةرهلا رؤس

 . مهنع هللا يضر ىليل يبأ نباو ديعس

 ةرهلا رؤس ةهارك نوك يأ يواحطلا رفعج وبأ مامإلا هلئاق :ش (همحل ةمرحل هتهارك ليق مث) م

 . عابسلا نم تدع اهنأل مارح اهمحل نأ لجأل

 لجأل اهرؤس ةهارك ينعي هللا همحر يخركلا هلئاق :ش (ةساجنلا اهيماحت مدع لجأل ليقو) :م

 . ةداع ةساجنلا نع ولخي ال اهمفو ةفيجلاو ةرأفلا لكأت اهنأل ةساجنلا نع اهزارتحا مدع

 ةيهيزنت ةهارك هوركم اهرؤس نأ ىلع لدي يخركلا هلاق ام يأ :ش (هزنتلا ىلإ ريشي اذهو) م

 ام يأ :ش (لوألاو) :م سجنب تسيل اهنإ هيف لاق ثيح ثيدحلا ةقفاوم ىلإ برقألاو حصألا وهو

 مرحتلا ىلإ برقأ هنأ ىلع لدي ًالوأ فنصملا مالكو :ش (ميرحتلا نم برقلا ىلإ) :م يواحطلا هلاق

 ىلع لدي سجنب تسيل اهنأ هيف يذلا ثيدحلا نإ لاقي نأب هعفد نكييو رهاظ ضقانت امهنيبو
 . ةراهطلا

 ةهارك لاق يخركلاف نيئيشلا نيب اهرؤس رمأ رادف ةساجنلا ىلع لدي -عبس ةرهلا- :هلوقو

 يواحطلاو ةساجنلا اهبناجت مدعل ةهارك ريغ نم اقلطم ةراهطلاب لقي ملو لوألا ثيدحل اب اذخأ هيزنت
 ةمرحلا نأ ىلإ اذهب راشأو < هايإ لوألا ثيدحلا ةضراعمل اًقلطم هتمرحب لقي ملو يناثلاب ذخأ

 . عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ةَ هيهنل ةيقاب ةيلصألا

 لاق امنإ :تلق ؟ سجنب تسيل اهنإ مالسلا هيلع هيهنل ةيقاب ةيلصألا ةمرحلا لوقت فيك :تلق نإف
 مهو تافاوطلاو نيفاوطلا نم اهنإ لاق اذهلو « ىناوألا نم برشلا قح اهل نأل ةرورضلل كلذ

 عمو ةرورضلل مهقح يف باجحلا طقس دقو «هانركذ امك تيبلا لهأ مدخي نمو كيلامملاو مدخلا

 . ةيلصألا ةمرحلا مايق

 ىلع تبرش مث ةرأف ةرهلا تلكأ ول يأ :ش (ءاملا اهروف ىلع تبرش مث ةرأف تلكأ ولف) م

 ‹ نكسأ نأ لبق يأ يروف نم اًنالف تيتأ لاقي : يرهوجلا لاق « نكسي نأ لبق ىنعي ءاملا اهروف

 . خارت ريغ نم هبقع يأ لكألا روف ىلع يأ هروف ىلع خسنلا ضعب يفو

 روفلا ىلع ءاملا تبرش مث رمخلا تبرش ول اذكو« ىبتجملا» يفو :ش (عامجإلاب ءاملا سجنتي) م

 سجنتي هلوق نم :ش (ءانثتسالاو اهباعلب اهمف اهلسغل ةعاس تثكم اذإ الإ) :م عامجإلاب ءاملا سجنتي

 رفزو دمحم دنع نأل :ش (هللا همحر فسوي يبأو هللا همحر ةفينح يبأ بهذم ىلع) :م هنكلو ءال
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 ولو ‹ ةساجنلا طلاخت اهنأل هوركم ةالخملا ةجاجدلا رؤسو . ةرورضلل بصلا رابتعا طقسيو

 ‹ ةطلاخملا نع نمألا عوقول هركي ال اهيمدق تحت ام ىلإ اهراقنم لصي ال ثيحب ةسوبحم تناك

 ريطلا عابس رؤس اذكو

 مفواهمف رهطي الف ءاملا ريغ ةرهاطلا تاعئاملاب ةساجنلا ةلازإ زوجت ال هللا مهمحر يعفاشلاو

 ثكملا فنصملا ديقو . همف ذشنيح رهطي ناركسلا هبرش وأ ءاملا تبرش ولو « مهدنع ناركسلا
 بصلا رابتعا طقسيو) :م . حصألا وه : ينانيغرملا لاق « نيتعاس وأ ةعاس« ديفملا» يفو ةعاسلاب
 يبأ لوق ىلع ءانثتسالا حصي فيك : لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش (ةرورضلل
 طرش بصلا معن : باوجلا ريرقتو نادبألا يف ءاملا بص ينعي طرش بصلا هبهذم نم نأل فسوي
 هتلسغ اذإ اهمف ةراهطب لقي مل هللا همحر فسوي وبأ « ديفملا» يفو . ةرورضلل انه اه هنكلو هدنع

 . نادبألا يف بصلا طارتشال اهباعلب

 تارذع يف ةرئادلا ةبيثلا يهو ةمجعملا ءاخلاب ةالخملا :ش (هوركم ةالخملا ةجاجدلا رؤسو) :م

 اًضيأ لاقو « معنلا يه : يرهوجلا لاقو . ميجلا حتفب ةلحجلا لكأت يتلا يهو ميجلاب ليقو ٠ سانلا
 ةرقبلا لج نم ناك نإ هنأل ميجلاب ةالجم لوقي نمف ءرظن كلذ يفو « ةرذعلا لكأت يتلا ةلالحلا يه

 باب نم ةالجملاو « ىثنألل ةلاجو ركذلل لاج هنم لعافلا نوكي رصني رصن باب نم طقتلا يأ لجي
 ال بابلا اذه ىنعم نكلو « فلتخم ريدقت ىف هيف لوعفملاو لعافلا ىوتساو ةيلجت يلجي ىلج
 بابلا اذه يف حيحص ءاتعمو ةياخت ولخي الخ نم وهف ءال اب ةالخلا اماو « كلذ يعدي نم دعاسي
 ولخي ال اهراقنم نأل اهرؤس هركيف ةساجنلا طلاخت ةالخملا نأل يأ :ش (ةساجنلا طلاخت اهنأل) :م
 . لامتحالل ةهاركلا تبثأف نيقيلا ضراعي ال كشلاو اهتساجن يف كشو رذق نع

 اهبرشو اهلكأ نوكيو نيميقملل ةسوبحم ةجاجدلا تناك ولو يأ :ش (ةسوبحم تناك ولو) :م
 نع نمألا عوقول هركي ال اهيمدق تحت ام ىلإ اهراقنم لصي ال ثيحب) :م هلوقب هيلإ راشأ تيبلا جراح
 يف لوجت اهنإف صفق يف وأ تيب يف ةسوبحم تناك نإو « ةساجنلا ةطلاخم نم يأ :ش (ةطلاخلا
 وه فنصلملا هركذ يذلا اذهو « اهرؤس ذئنيح هركيف ةساجنلا ةطلاخم نم نمؤت الف اهسفن تارذع

 . نمحرلا دبع مكاحلا مامإلا هركذ يذلا

 نم اهراقنم ىلع ةساجنلا مدعل هركي ال ةسوبحم تناك ول «مالسإلا خيش طوسبم» يفو

 تارذع يف يهو اهيف لوجت ىتح اهريغ تراذع دجت ال اهنأل رابتعالا ثيح نم الو ةقيقحلا ثيح
 . مفلا ةساجن لامتحال ءوركم ةلالجلا رقبلاو ةلالجلا لبإلا رؤس اذكو لوجت ال اهسفن

 ًالخاد نوكيف -ةالخملا ةجاجدلا رؤسو- هلوق ىلع فطع اذه :ش (ريطلا عابس رؤس اذكو) :م

 نم همحل لكؤي الام لكو باقعلاو نيهاشلاو يزابلاو رقصلاك رويطلا عابسو ةهاركلا مكح يف
 « محللا ةمرح عماجلاو مئاهبلا عابسك هيف هسجنب سايقلاو ناسحتسالا هركذ يذلا اذهو « رويطلا
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 تناك اذإ اهنأ - هللا همحر - فسوي ىبأ نعو « ةالخملا ةجاجدلا هبشأف تاتيملا لكأت ال اهنأل

 نسحتساو ‹ ةطلاخملا نع نمألا عوقول هركي ال ‹ اهراقنم ىلع رذق ال هنأ اهبحاص ملعي ةسوبحم

 تبجوأ محللا ةمرح نأل ؛ هوركم ةرأفلاو ةيحلاك تويبلا نكسي ام رؤسو ةياورلا هذه خياشملا

 . ةرهلا ىف ةلعلا ىلع هيبنتلاو « ةهاركلا تيقبف فاوطلا ةلعل ةساجنلا تطقس هنأ الإ رؤسلا ةساجن

 فاج مظع وهو اهراقنب برشت اهنأل «(طيحملا»و «طوسبملا» يف هركذ ام ناسحتسالا هجو

 ىولب معو ةرورض ريطلا عابس يف نألو «اهباعل بطر وهو اهناسلب برشت اهنإف مئاهبلا فالخب

 يراحصلاو يراربلا يف اميس ال اهنع يناوألا لوح نكي الو «يوهو ولع نم ضقنتاهنإف
 نأل سجن هرؤسف اهنم فيجلا يلع عقي ام نأ هللا همحر فسوي يبأ نعو ‹ ةيحلاو ةرأفلا تهبشاف

 محللا لكأت تناك اذإ امهوحنو رقصلاو يزابلاو سجن ةيحلاو ةداعلا يف ةساجن نع ولخي ال اهراقنم

 . «طيحملا »يف هركذ « هركي ال يذلا

 فيجلا لكأت ريطلا عابس نأل يأ :ش (ةالخلا ةجاجدلا تهبشأف تاتيملا لكأت ال اهنأل) :م

 :م. انركذ امك ةالخملا ميسقت اهيف يقابو اهوركم اهرؤس نوكيف ةالخملا ةجاجدلا هبشأف تاتيملاو

 عوقول هركي ال اهراقنم ىلع رذق ال هنأ اهبحاص ملعي ةسوبحم تناك اذإ اهنأ هللا همحر فسوي يبأ نعو)

 ربتعا -هللا همحر -فسوي ابأ نأكو «طيحملا »يفو « ريطلا عابس نأ يأ :ش (ةطلاخملا نع نمألا

 ىلع نكي ملاذإ : لاقو ءاملا ىلإ اهباعل لوصو ال اهراقنم ىلإ ةساجنلا لاصيإ مهوتل ةهاركلا

 نع ةروكذملا يأ :ش ( ةياورلا هذه خياشملا نسحتساو) :م اهرؤسب ؤضوتلا هركي ال ةساجن اهراقنم

 ةمرح نأل هوركم ةرأفلاو ةيحلاك تويبلا نكسي ام رؤسو) :م . اهب اوتفأو - هللا همحر- فسوي يبأ

 :م نأشلا نأ الإ يأ :ش (هنآ الإ) :م تويبلا يف نكسي ام رؤس يأ :ش (رؤسلا ةساجن تبجوأ محللا

 :م .ةهاركلا مدع مزلتسي ال ةساجنلا طوقس نأل :ش (ةهاركلا تيقبف فاوطلا ةلعل ةساجنلا تطقس)

 يف تناك يتلا ةلعلا ىلع هيبنتلا يقبو هانعم ليق : لمكألا لاق :ش (ةرهلا يف ةلعلا ىلع هيبنتلاو)

 ةرهلا رؤس يف ةساجنلا طوقس للع ةي يبنلا نأ ينعي همالك ماتو « يقانغسلا هلئاق :تلق .ةرهلا

 ليلعتلا كلذ ىضتقم ناكف جرحلل اعفد مكيلع تافاوطلاو نيفاوطلا نم اهنإ هلوقب فاوطلا ةلعب

 يهو ةلعلا كلت تدجو دقف ةلعلا كلت تدجو اميف ةلعلا كلت ىلع بترملا مكحلا دجوي نأ

 طوقس وهو اًضيأ اهيلع بترملا مكحلا كلذ تبثيف اهنم ديزأ لب اهنيعب تويبلا نكاوس يف فاوطلا

 . ةرهلا يف امك تويبلا نكاوس يف ةساجنلا

 لاؤس باوج اذه لاق هنإف يزارتألا هلئاق :تلق . لاؤس باوج وه ليق : اًضيأ لمكألا لاقو

 نيأ نمف ‹ فاوطلا ةلعب تويبلا نكاوس يف اهرؤس ةساحجن طوقس متللع فيك لاقي نأ وهو ردقم

 طوقس ةلع ىلع هيبنتلا لاقو هنع باجأف « ربتعي ىتح يعرش رثأ اهل لهو ةلعلا هذه مهتهبن
 ةرهلا يف اهللعو اهيلع انهبن ةي يبنلا نأل ةرهلا يف لصاح تويبلا نكاوس رئاس رؤس يف ةساجنلا
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 ؛ هتراهط يف كشلا :لیقو هيف لوكشم لغبلاو رامحلا رؤسو : لاق

 زع هللا لوق ىلإ هليلعتب راشأ و  مكيلع تافاوطلاو نيفاوطلا نم يه اغإ ةسجنب تسيل ةرهلا لاقو

 ٥۸( يلا : رونلا) (ضعب ىلع مكضعب مكيلع نوفاوط نهدعب حانج مهيلع الو مكيلع سيل لجو
 اًعفد فاوطلا ةلعب ةرهلا رؤس يف ةساجنلا طقسو جرحلل اعفد فاوطلا ةلعب ناذئتسالا طقس

 . اًضيأ جرحلل

 قلعتم هربخو أدتبم هيبنتلاو هلوق لوقأف دارملا لوصح ريغ نم مالكلا لاطأ امهنم لك :تلق

 ةرهلا مكح يف ةروكذملا يه تويبلا نكاوس رؤس ةهارك ةلع ىلع هيبنتلاو ريدقتلاو  ةرهلا يف هلوق

 كلذكف ةرهلا رؤس مكح يف ةلع فاوطلا نأ امكف اهيف ةساجنلا تطقسأ يتلا فاوطلا ةلع يهو

 نكاوس رؤس ةلع يف لدبلا طقسي ىتح ةرهلا رؤس يف ةلعلا ىلع فنصملا هبنف تويبلا نكاوس يف
 لاقو . ةياور يف هللا همحر دمحأ لاق هبو :ش (هيف كوكشم لغبلاو رامحلا رؤسو) :م . مهفاف تويبلا

 رؤس وهو هيف فلتخا ام : يناثلا عونلا « ةمادق نبال «ينغملا» يفو روهطو رهاط هللا همحر يعفاشلا

 دمحأ نعف لغبلاو يلهألا رامحلاو ريطلا حراوج كلذكو « ةقلخلا يفاهنود امو رونسلا الإ عابسلا

 لوق وهو رامحلا رؤس هرك هنأ رمع نبا نع يورو « هکرتو مميت هريغ دجي مل اذإ سجن اهرؤس نأ

 رؤس ريغ دجي ملاذإ: دمحأ نعو« قاحسإو دامحو يعازوألاو يبعشلاو نيريس نباو نسحلا
 ناك هيي يبنلا نأل « رامحلاو لغبلا ةراهط يدنع حيحصلاو :لاق مث « هعم مميتي رامحلاو لغبلا

 مالسلا هيلع هلوقو . كلذ مهل هب يبنلا نيبل اًسجن ناك ولف « ةباحصلا رصع يفو هنمز يف امهبكري
 . (سجر ) مالزألاو باصنألاو رسيملا يف ىلاعت هلوقك ةمرحم اهب دارأ سجر اهنإ : رمخلا يف

 مكح نم ءيش يف نوكي نأ زوجي ال لوقيو اذه ركني سابدلا رهاط وبأ ناكو ؛طوسبملا» يفو

 دجي مل اذإو «رايتخالا ةلاح يف هب أضوتي نأ زوجي الف هيف طاتحي هانعم نكلو هيف اكوكشم عرشلا
 . اًطایتحا ممیتلا نیبو هنیب عمجی هریغ

 نوكي نأ ينعي نأ ال هتراهط مدعو هتراهط يف ةلدألا ضراعتل كشلاب اولاق خياشملا :تلق

 دنع فقولاب لوقلا «يرودقلا حرش» يفو . عرشلا مكحب لهجلل اكوكشم عرشلا ماكحأ نم ءيش

 . . عرولا ةياغو ملعلا ليلد ةلدألا ضراعت

 ولو: ناخ يضاق لاقو « هدسفي ليلقلا ءاملا يف عقو ولف :ش (هتراهط يف كشلا ليقو) :م

 سجن رامحلا رؤس نأ هللا همحر ةفينح يبأ نع يخركلا ىورو « هدسفي ال ندبلاوأ بوثلا باصأ

 نأل ناتألا نود رامحلا رؤس ةساجنب لاق نم خياشملا نمو ‹ جرحلل يمدآلا قح يف طقس هنأ الإ

 حصألاو ناخ يضاق لاقو «سجني الف موهوم اذه «مئادبلا »يفو « لوبلا هبشل همف سجن رامحلا

 ‹ فطعالف نيلوقلا لوأ هنأل وأ هريغب ليق نوكي نأ دوجألا يجورسلا لاقو . امهنيب قرف ال هنأ

 . «ةياردلا» بحاص هلاق اذكو
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 ول هنأل هتيروهط يف كشلا ليقو .ءاملا ىلع باعللا بلغي مل ام اروهط ناكل ارهاط ناك ول هنأل

 زاوج عني ال هقرعو لكؤي الو « رهاط هنبلاذكو «هسأر لسغ هيلع بجي ال قلطملا ءاملا دجو

 شحف نإو ةالصلا

 :م .ةيدوجألا ىعدي ىتح نيلوقلا لوأ هنوكب فطعلا يفني فيكو « فطعلا يف داسفال :تلق

 (ءاملا ىلع باعللا بلغي مل ام اروهط ناكل رهاط ناك ول) :م لخبلاو رامحلا رؤس نأل يأ :ش (هنأل)

 ءاملاب درولا ءام طلتخا اذإ امك بلغي ملام ةيروهطلا نع هجرخي ال ءاملاب رهاطلا طالتخا نأل :ش

 :يرتولا لاقو .ناتألا نبلك هيف دوجوم همحل لكؤي الام باعل نأل هبرش نم عني نأ ىغبني نكل

 . ريصع وأ نيل نم رامحلا برش ولاذكو رهاط هريغو برشلا قح يفو « ةراهطلا مكح يف كشلا

 :م ءوضولا داري يذلا نأل يأ :ش (هنأل) :م هريغل ارهاط هنوك يف :ش (هتيروهط يف كشلا ليقو) :م

 رامحلارۇسب هسأر حسم ام دعب ينعي :ش (هسأر لسغ هيلع بجي ال) :م قلطملا :ش (ءاملا دجو ول)

 سأرلا نيع اغإو بجول هتراهط يف كشلا ناك ولف « هسأر لسغ هيلع بجي ال اًقلطم ءام دجو

 . اًمكحو ةقيقح هيلع ءاملا بصب رهطي ءاضعألا نم هريغ نأل ءاضعألا نم هريغ نود

 عفدي الف هتراهط يف كوكشملا ءاملاب هيلع حسملا لبق سأرلا نأل مزال ريغ اذه :تلق نإف

 نوكي قلطملاب هيلع حسم اذإف سأرلاب لح دق ثدحلا نإف « هب ًاضوت ام دعب هدارم :تلق . كشلاب

 هب عفتري الف ةلبلا سجنتي اًسجن هنوك ريدقت ىلعو ارهاط هنوك يف كوكشملا ءاملا مكح ةلبلا مكح

 يف كشلا نأ ىلع لد بجي ملاملف « ىنعملااذهل هسأر لسغ بجيف كشلا عفري الف ثدحلا

 . هتراهط يف ال هتیروهط

 ناتألا نم نيللا نأل « اهنبلاذكو لوقي نأ يغبني ناك يجورسلا لاق :ش (رهاط هنبل اذكو) :م

 سيل اذه ليقو « ةرامح ةصاخ ىثنألا لاقيو و ىشنألاو ركذلا لوانتي رامحلا :تلق . رامحلا نود

 يفو . هللا همحر دمحم نع ةياور وه هركذ يذلاو سجن هنأ ةياورلا رهاظو . ةياورلا رهاظب

 وه شحافلا ريثكلا هيف يودزبلاو يشاترمتلا ربتعاو . ةياورلا رهاظ يف سجن هنبل « طيحلملا»

 يضاق ىواتف »يفو عامجإلاب مارح هنأل ةظيلغ ةساجن سجن هنأ ةمئألا سمش نعو « حيحصلا

 ال لوقي نأ نسحألاو : يجورسلا لاقو ءنبللا يأ :ش (لكؤي الو) :م . ناتياور هتراهط يف «ناخ

 ىلوألا قيرطب برشلاف اًمارح ناك اذإ هنأل لكألا ظفل راتخا اغنإو برشيو لكؤي نبللا :تلق برشي

 لكألا زاوج مزلتست ال دمحم لوق ىلع ةراهطلا مث « ةداع برشلا نم رثكأ نابلألا يف لكألاو

 . هوحنو بارتلاک

 ىدحإ هذه :ش (شحف نإو ةالصلا زاوج عنمي ال) :مرهاط رامحلا قرع يأ :ش (هقرعو) :م

 قرع نإ : يرودقلا لاق ظلغم ىرخأ يفو « ففخم سجن ىرخأ يفو ةفينح يبأ نع تاياورلا

 ناتألا نيل دمحم نع «ىقتنملا» يفو ٠ طيحملا» يف اذك « ةروهشملا تاياورلا يف رهاط رامحلا
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 كشلا ببسو . هتراهط ىلع - هللا همحر - دمحم نع صن ىوريو حصألا وهو هرؤس اذكف

 هتمرحو هتحابإ يف ةلدألا ضراعت

 مكح ناويحلا مكح ناويح لك ةمادق نبال ينغملا يفو . بوثلا نود ءاملا نادسفي اهقرعو اهباعلك

 . ةساجنلاو ةراهطلا يف هرؤس مكح هباعلو هعمدو ةقرعو هرعشو هدلج

 نيرهاط اناك اذإف هنبل اذكو هنم دلوتي ال قرعلا نأل رهاط هرؤس اذك يأ :ش (هرؤس اذكف) :م

 كشلا ناك اذإف ‹ حصألاوه هتيروهط يف كشلا نأب لوقلا يأ :ش (حصألا وهو) :م كلذك رؤسلاف

 . كش الب ةراهطلا ىلع هؤاقب ناك حصألا ىلع هتيروهط يف

 لاقو هرؤس ةراهط ىلع يأ :ش (هتراهط ىلع -هللا همحر -دمحم نع صن ىوريو) :م

 ىلع قرعلا ركذ هيف سيل دمحم نع صن يذلا نأل هجوأ لوألاو هقرع ةراهط ىلع يأ : يزارتألا

 ول عبرأ لاق هنأ دمحم نع يورام وهو :يقانغسلا لاقو . رؤسلاك قرعلا ناكو نآلا ءيجي ام

 اذك همحل لكأ ام لوبو ناتألا نبلو لمعتسملا ءاملاو رامحلا رؤس وهو سجني مل بوثلا نهيف سمغ

 ول :لاق ‹ «ريغصلا عماجلا حرش يف هريغو ناخ يضاق ركذو « مالسإلا خيشل «طوسبملا »يف

 . همحل لكؤي ام لوبو رامحلا رؤسو لمعتسملا ءاملا عم ةالصلا زوجي هيف بوثلا سمغ

 اهنم لك لوبلاو رؤسلاو ءاملا نأل اهيف بوثلا سمغ ول ةثالث : لاقي نأ يغبني ناك :تلق

 .اعبرأ هلوق يف مالكلا اذكو « اًركذم ادرفم اهيلإ ريمضلا دوعي ال تاليوأت تحتف روكذم

 نايب ىلإ حارشلا نم دحأ ضرعتي مل :ش ( هتمرحو هتحابإ يف ةلدألا ضراعت كشلا ببسو) :م
 . هنايبو هتمرحو هتحابإ يف ريمضلا دوع

 محل يف اهضراعت امن إو هيف ضراعتت مل ةلدألاف رهاظلا وه امك رؤسلا ىلإ عجري :تلق نإف

 هيف فالتخالا نأل رامحلا ىلإ عجري هنإ لوقأف ءروكذملا ريغ وهف محللا ىلإ : تلق نإو «رامحلا

 .راثآلاو رابخألا ةلدألاب دارأو «هتمرحو رامحلا محل ةحابإ يف ةلدألا ضراعت ىنعملا نوكيف

 يف ةدراولا ةلدألا ضراعت رامحلا رؤس يف كشلا ببس : لاق نم مهنمف ف هيف خياشملا فلتخاو

 امأ « ةدراولا ثيداحألا لوألا مسقلاف هتراهط يف ةباحصلا فالتحا : لاق نم مهنمو « ثيداحألا

 ةيلهألا رمحلا موحل نع ىهن ةي يبنلا نأ - هنع هللا يضر - رباج نع «نيحيحصلا» يفف ةمرحلا

 .يراخبلا هجرخأ « ليخلا محل يف نذأو ربيخ موي
 هجرخأو “""رمحلاو لاغبلاو ليخلا موحل نع ىهن لإ يبنلا نأ - هنع هللا يضر - يلع نعو 2 ) 4 ۰ هالك 4

 «ركفلا راد ةعوبطم يف اذك «يلع» ثيدح نم هدنع هب رفظأ ملو « (۳۱۹۸) (ةجام نبا ننس»: فیعض (۱)

 للعلا»و )۱۲۸/٠١(« ديهمتلا» رظناو .(۳۲۸/۹) يقهيبلاو « (۲۷۸ )٤/ ينطقرادلا هجرحخأ ثيدحلاو

 ۱۷١(. /۲) «ةيهانتملا
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 . هتراهطو هتساجن يف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا فالتخا وأ

 . ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ

 يلام يف نكي ملف ةنس انتباصأ رجبأ نب بلاغ ثيدح نم دواد يبأ ننس» يفف ةحابإلا امأ
 اب يبنلا تيتأف ةيلهألا رمحلا موحل مرح ةي يبنلا ناك دقو «رمح نم ءيش الإ يلهأ معطأ ءيش
 تمرح كنإو رمح نامس الإ يلهأ معطأ ام يلام يف نكي ملو ةنسلا انتباصأ هللا لوسر اي : تلقف
 . “ةتيرقلا لاوج لجأ نم اهتمرح امنإف كرمح نيمس نم كلهأ معطأ » :لاقف « ةيلهألا رمحلا

 ةساجن يف يأ :ش ( هتراهطو هتساجن يف ةباحصلا فالتخا وأ ) :م هلوقب يناثلا مسقلا ىلإ راشأو
 ةباحصلا فالتخا نأ مهوي ةلدألا ضراعت ىلع ةباحصلا فالتخا فطعو هتراهطو رامحلا رؤس
 نع يور ام وه هرؤس يف مهفالتخاو ةلدألا ةلمج نم ةباحصلا لاوقأ نإف كلذك سيلو ةلدألا ريغ
 . رهاط هرؤسف نيطلاو تقلا فلعت : لوقي ناك هنأ - هنع هللا يضر - سابع نبا

 رؤس راصف نالوقلا ضراعت سجر هنإ : لوقي ناك هنأ -هنع هللا يضر - رمع نبا نع يورو
 ةضراعملاو نيليلدلا لباقي ضراعتلاو «بجاو ةلدألا ضراعت دنع قيفوتلا نأل هيف اكوكشم رامحل ا
 الو « كلذ ريغ وأ ةمرحلا رخآلاو لحلا نيليلدلا دحأ بجوي نأ كلذو ةعنامملا ليبس ىلع ةلباقملا
 . رهاطلا سجني الو سجنلا رهطي ال هنإ انلقف كشلا عقو وأ كلذك عقو رامحلا رؤس يف رمألا ناك

 امك نكمأ دقو عمجلا ضراعتلا يف لصألا :تلق . ةمرحلا ليلد حجري نأ يبني :تلق نإف
 مارح همحل نأل ءىوقي ال اذه : «هطوسبم» يف مالسإلا خيش لاقو « ةعيرشلا جات هلاق اذك ءانلق
 ةحيبذ محللا اذه نأب لدع ربخأ ول امك هيلع مرحملا بلغف حيبملاو مرحملا عمتجا هنأل لاكشإ الب
 هباعلو لاكشإ الب اًمارح همحل ناكف ةمرحلا ةلعل هلكأ لحي ال هنإف ملسم ةحيبذ هنأ رخآلاو يسوجم

 . لاکشإ الب اًسسجن نوکیف هنم دلوم

 . رهاط هنأ فنصملا لوق نم مدقت دقو هنبل ةساحن مزلتسم هنأل «رظن هيفو : لمكألا لاقو

 . مدقت امك سجن ةياورلا رهاظ يف هنإف مازلإلاب باوجلاو

 كلذكف فيعض رظنلاف هتساجنب هلوقي ام مزلتسي ىتح هنبل ىلإ مالسإلا خيش ضرعت ام :تلق
 مل نإ الإ عمجلا ضراعتلا يف لصألا نأ مالسإلا خيش هلاق ام حضاولا باوجملاو . مازتلالاب باجأ
 ليلدب المع لامعتسالا بجاو نوكي نأب ةنكمم رؤسلا يفو داضتلل محللا يف نكي ملو نكي
 .ةساجنلا ليلدب المع مميتلا بجوو «ةراهطلا

 يف يتأي فوسو بارطضاو ريشك فالتحا هدانسإ يف )۸٠۷( هدواد يبأ ننس»: برطضم دانسإلا فيعض )١(
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 نم] نيدلا يف مكيلع لعج امو# : ىلاعت هلوقب حيبملا ىوقي :تلق . مرحملا انه حجرملا :تلق نإف

 . ةرهلا يف أمك ةرورضلاو ةجاخلا ضراعت دنع حجري ال مرحملا نألو (۷۸ ةيآلا : جحلا) ([جرح

 ربخأ : امهدحأ نيلدعلا ربخ ةلأسم يف امك نيربخلا ضراعتب اكوكشم ءاملا ريصي ال :تلق نإف

 نع ربخملا نإف ءامهدحأ حيجرت نكمأ هنأل ةمث ضراعت ال :تلق . هتساجنب رخآلاو ءءاملا ةراهطب

 هربخ انحجرو ءيش هطلاخي ملو ءاملا مف تددسو رئبلا نم هتذخأ : لاقو كلذ ىصقتسا ول هتراهط

 نع ربخأ هنأل ةساجنلا ربخ انحجر باحصتسالا ىلع هربخ ىنبم ناك نإو لصألاب ةدئافل

 هيف ىولبلاو «رهاط هقرعو سجن همحل نأل مئاق ضراعتلاف رامحلا رؤس يف امأف «دهاشم سوسحم

 الو سجن هب رهطي الف اتباث ناك ام ىلإ ريصملا بج وف امهدحأب هقاحلإ نكي الف هجو نود هجو نم

 . كشلاب لوزي ال نيقيلا نإف «كلذك ىقبي نأ بجوف ارهاط ءاملا فرع نإف «رهاط هب سجني

 ةفصب فصوي ءيش هباصأ اذإ ءاملا نأل رامحلا باعلك هيف اكوكشم نوكي نأ بجو :تلق

 طبري رامحلا نإف «ةرورضلا يف ددرت وه كشلا ليلد نأ كسمتلا يف حصألاو .ءيشلا كلذ ةعنصب

 الإ ةرأفلاو ةرهلا يف امك ةساجنلا طاقسإ يف رثأ ةرورضللو يناوألا نم برشيو ةينبألاو رودلا يف

 ةرورضلا نكت مل ولو «رامحلا فالخب تيبلا قياضت امهلوخدل امهيف ةرورضلا نود ةرورضلا نأ

 امهيف ةرورضلا تناك ولو «لاكشإ الب ةساجنلاب مكحلا بجول عابسلاو بلكلا يف امك ًالصأ ةتباث
 ةساجنلا بجوم ىوتساو هجو نود هجو نم ةرورضلا تتبث املف «ةساجنلا طاقسإب مكحلا بجول
 بناج يف ةراهطلا نايب انه اه لصألاو «لصألا ىلإ ريصملا بجوف ضراعتلل اطقاست ةراهطلاو

 يقبف رخآلا نم ىلوأب امهدحأ سيلو انيب امك سجن هباعل نأل باعللا بناج يف ةساجنلاو ءاملا

 لاكشإلل ال قيرطلا اذهب انئاملع دنع لاكشإلا ناكف «هجو نم ارهاط هجو نم اًسجن ًالكشم رمألا

 . ةلثسألا نم ريثك عفدني ريدقتلا اذهبو « هرؤس يف ةباحصلا فالتخال الو همحل يف
 لبق امإ ةساجنلاب دارملا نوك ىلع اه ءانبو اهيلع هيبنتلاب سأب ال ةتكن انه اهو :لمكألا لاقو

 حبذلا دعب لوكأم محللا نم دلوتملا باعللا نأ اذه نم ملعن : لاق «ليوطتلا دعب مث هدعب وأ حبذلا

 ام اذه ارهاظ ةضقانملا نع عرشلا مكح ةنايص يف رأفلا ىلإ مكحلا ةفاضإ هريغ نود ةهارك الب رهاط

 . ملعأ هللاو يل حنس

 حبذلا دعب روصتي ال وهو رؤسلا مكح يف مالكلاو ءانهاه هليصفتو حبذلا يف لخد ال :تلق

 نم ناك نإو «رهاط هرؤسف اًرهاط ناک لوكأم ناويح نم ناك نإف باعللا بابلا اذه يف لصألاو

 لوكأم ريغ هنوک عم رامحلا رؤس يف هيف فلوخ هنأ الإ سجن هرؤسف اًسجن ناک لوکأم ریغ ناویح

 . هيف هوجولا نم انرکذ امک رهاط هرؤسو
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 رامحلا لسن نم لغبلاو « ةساجنلاو ةمرحلل احيجرت سجن هنأ - هللا همحر- ةفينح يبأ نعو

 هتلزنمب نوکیف

 نأ -هللا همحر - ةفينح يبأ نع يور يأ :ش ( سجن هنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نعو) م

 ىلع بصن اًحيجرت :ش (ةساجنلاو ةمرحلل اًحيجرت) :م ةرم هانركذ دقو هنع هاور سجن رامحلا رؤس
 وبأ مكح يأ ًالاح نوكي نأ زوجيو ءاًحيجرت - هللا همحر - ةفينح وبأ حجر هريدقت ةيردصلما

 [. . .]ةلدألا ضراعتل ةمرحلل اًحجرم هنوك لاح رامحلا رؤس ةساجنب - هللا همحر - ةفينح

 مرحملا نأل ةمرحلل اًحيجرت ىنعملا نوكي نأ زوجي و « - مهنع هللا يضر - ةباحصلا فالتخال
 هلاق ةمرحلا عم ةراهطلا عانتمال اًصضيأ ةساجنلا حجرتت مرحملا حجرت اذإ هنأل « ةساجنلل حجرم
 . مارح رهاط نم مكو ةمرحلاب عنتمت ال ةراهطلا نأل ءرظن هيفو ءلمكألا

 هنإف هتمرحب رخآو ماعط لحب لدع ربخأ اذإ اب لكشتساو عضوملا اذه يف اضيأ لمكألا لاقو

 . ةراهطلا حجرت هتساجنب رخآو ءاملا ةراهطب لدع ربخأ اذإ امك لحلا ربخ حجرتي

 «ةساجنلاو هلوق دنع «ىفاكلا» ىف هركذ نيدلا ظفاحل :امهدحأ نالاكشإ انه اه :تلق

 درا رات ا نرالا ن تارا . ةمرحلل هلوق دنع هخيش نع «ةياردلا» بحاصل رخآلاو

 طايتحالاب ةمرحلا حيجرت زوجيالو «لحلا وهو لصألاب لمعلاو رتاهتلا بجوي ماعطلا يف
 هتمرحو ماعطلا لح يف عرشلا ةلدأ ضراعت امأو ءليلد ريغ نع لحل اب ربخلا بيذكت همازلتسال

 . لصألا فالخ وه يذلا خسنلا ليلعت وهو ليلدب حيجرتلا بج ويف
 عوقول لصألاب لمعلاو رتاهتلا بجوي ءاملا يف نيربخلا ضراعت نأ : يناثلا نع باوحجلاو

 دقف انه اه امأو .ةراهطلا وهو هلصأ ىلع ءاملا ىقبف همدع لصألاو « ةساجنلا طالتخا يف كشلا

 ناسا نتا ىلا ى اف ا ن ةر فز .نيقيب ءالاب محلا نم دلوتملا باعللا طلتخا

 . ليلدلا اذهب ةساجنلا حيجرت بجيف انيب ام ىلع ةساجنلا ىلع ةينبم يهو

 نم هيف امو رامحلا رؤس مكح تبثي دق لاقي امع باوج اذه :ش (رامحلا لسن نم لغبلاو) :م

 لغبلاو رامحلا رؤسو : تلق كنأ عم كلذ يف هرؤس مكحو لغبلا مكح امو ةروكذملا رومألا

 يف رامحلا هلزنمب يأ :ش (هتلزنمب نوكيف) :م رامحلا لسن نم لغبلاو : هلوقب باجأف ؟هيف كوكشم

 - ةفينح يبأ لوق ىلعف سرفلاو رامحلا نيب دلوتم لخبلا نإف ءرظن هيف يجورسلا لاقو . هماكحأ

 امهيلوق ىلع امأو «مرحي ناك امهيآ لسن لب رامحلا لسن نم هلعج ىلإ جاتحي ال - هللا همحر
 ناك نإو ءامهنم دلوت ام لكأ لح محللا ةلوكأم مألا تناك نإف مألا هيلإ روظنملا نإف « لكشمف

 يف ئزجيو هلكأ لح ابئذ تدلوف ةاش ىلع ىزن اذإ بئذلا نأ هيلع لديو محللا لوكأم ريغ بألا

 . ةيحضألا يف «يفاكلا» بحاص هركذ ةيحضألا
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 مدقي نأ الإ زوجي ال : رفز لاقو . مدق امهيأ زوجيو « مميتيو امهب أضوتي امهريغ دجي مل نإف
 نود عمحجلا ديفيف امهدحأ رهطملا نأ انلو « قلطملا ءاملا هبشأف لامعتسالا بجاو ءام هنأل ؛ ءوضولا

 بيترتلا

 هنإف رقبلاو رامحلا نيب دلوتي دق لغبلا نأل سرفلاو رامحلا نيب دلوتم لخبلا نإف هلوق يف :تلق

 . فالخلا هيف يرجیف سرفلاو رامحلا نیب ادلوتم ناک نإو فالح الب لکؤي

 ريغ دجوي مل نإف يأ ءافلاب ركذ كلذكف هلبق ام ىلع عيرفت اذه :ش ( امهريغ دجي مل نإف) :م

 . . . لوقينأ يغبنيو لخبلاو رامحلا رؤس يأ :ش ( امهب اضوتي) :م لغبلا رؤسو رامحلا رؤس

 نينثالا يأ :ش ( امهيأ زوجيو مميتيو امهب أضوتي) :م لغبلاو رامحلا رؤسريغ يأ هريغ دجت مل نإف
 اأ # :ىلاعت هلوق يف امك ةيطرش انه يأ ةملكو :ش ( مدق ) :م مميتلاو رؤسلاب ؤضوتلا ينعأ
 . (۲۸ ةيآالا : صصقلا ) 4 تيضق نيلجألا

 لاق هبو مميتلا رخؤي نأ بجيف :ش ( ءوضولا مدقي نأ الإ زوجي ال - هللا همحر - رفز لاقو ) :م

 لوق اذهو :ش (لامعتسالا بجاو ءام ) :م لغبلاو رامحلا رؤس نأل يأ :ش (هنأل) :م ةياور يف دمحأ

 لامعتسالا بجاولا ةجيتن ءاملا مدع دنع زوجي امنإ مميتلا نأ ههجوو «هيلع رفز انقفاوو ةيميت نبا

 ( قلطملا ءاملا هبشأف) :م هلوق ىنعم وهو هب قلطملا ءاملاك راصف «عامجإلاب هلامعتسا بجو ام اذهو

 بجوف قلطلملا ءاملا هبش لامعتسالا بجاو ناك اذإف لامعتسالا بجاو ءام : هلوق ةجيتن هذه :ش

 . زوجي ال هب أضوتي ملو مميت اذإ هنأ یتح هلامعتسا

 ؟ال ما بجاو امهنيب عمحلا له :تلق نإف

 هب أضوتي هنإف رامحلا رؤس الإ دجي مل لجر ةالصلا باتك يف لاقو ناخ يضاق لاق :تلق

 عمجلا بجوي ال ظفللا اذهو : لاقو «زوجي ال هب أضوتي ملو مميت نإف «هعم مميتي نأ لضفألاو

 ال هنأ لامتحال مميتلا نم دبالف حيحصلا ىلع هتيروهط يف كوكشم هنأ امهنيب عمجلا هجو ءامهنيب

 .هدحو ثدحلا عفري

 (بيترتلا نود عمجلا ديفيف ) :م مميتلاو رامحلا رؤس دحأ يأ :ش ( امهدحأ رهطملا نأ انلو) :م

 لاقو ءهب بوصنم - عمجلا -: هلوقو « امهدحأ رهطم هلوق ىلإ عجري - ديفيف - يف ريمضلا :ش
 هلوق ىلع يخبني ناك :تلق . مميتيو امهب ًأضوتي : هلوق ىلإ عجار -ديفيف -يف ريمضلا : لمكألا

 نوكي نأ ريدقت ىلعاذهو مميتلاو رامحلا رؤس نانثا روكذملا نأل < - عمجلا ناديفيف - : لوقي نأ

 فلكتلا اذه ىلإ ةجاح الف - ديفيف - لعاف نوكي نأب اعوفرم ءىرق اذإ امأو ءاًبوصنم عمجل ا هلوق

 ناك نإ ءاملا نأل ديفم ريغ بيترتلاو مميتلاو رامحلا رؤس نيب عمجلا وه ديفملا نأل ‹عفرلا ىلوألا لب

 دوجو رخأت وأ مدقت مميتلا وه رهطم اف اروهط نكي مل نإو رخأت وأ مدقت مميتلل ىنعم الف اًروهط
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 راهظإل ةهاركلا نأل ؛ حيحصلا يف هدنع اذكو «لوكأم همحل نأل « امهدنع رهاط سرفلا رؤسو

 . رمتلا ذيين الإ دجي مل نإف هفرش
 دارملا «ةياهنلا» يفو ءاًتيعامهب رهطمل اب ملعلا مدعلامهنيب عمجي ان إو «ءاوس همدعو ءاملا اذه
 كلت ىلصو مميتو ثدحأ مث ىلصو رؤسلاب أضوت ول ىتح امهنع ةدحاو ةالص ولخت ال نأ عمجلاب
 ةدحاو ةالص يف امهعمج هنأل «زاج ةالصلا

 مزلتسم وهو ةلاحم ال نيترملا دحأ يف ةراهط ريغب ةالصلا ءادأ مزلتسم قيرطلا اذه : ليق نإف

 اذإ : تلق «دحاو ءادأ يف عمجلا بجيو زوجي ال نأ ىغبنيف نيدلاب فافختسالا ىلإ هتيدأتل رفكلا

 لمع هنأل فافختسا الف هجو نم ةراهطب هؤادأ ناك اذإ امأف ‹نيقيب ةراهط ريغب ىدأ اميف ناك
 نوكي الف هجو نود هجو نم رهطم بارتلاو رؤسلا نم ادحاو نأل كلذك انهاهو هجو نم عرشلاب

 زوجت ال ةماجحلاو دصفلا دعب يفنح ىلص ول امك رفكلا هنم مزلي الف هجو لك نم ةراهط ريغب ءادألا
 عماج» يف لوبلا دعب ىلص ول ام فالخب ىلوأاذهو فالتخالا ناكل ارفاك نوكي الو هتالص
 مميتي مث ءاملل اًمداع ريصي ىتح كلذ قرهي رامح رؤس الإ دجي مل لجر يف ريصن نع « ىفوتسملا

 اًفيظن ءام باصأ مث مميتو رامحلا رؤسب أضوت د «رداونلا ىف» دمحم نعو كلذ رافصلا راتخاو

 دقف ارهطم ناك اذإ هنأل ءءوضولا نود مميتلا داعأ رامحلا رؤس هعمو ءالا بهذ ىتح هب ًاضوتي ملو

 . ةيناثلا ةرملا يف الو ىلوألا ةرملا يف ءوضولا هيلع سيلف اسجن ناك نإو »هب ًاضوت

 نأل) :م - هللا امهمحر - دمحمو « فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع رهاط سرفلا رؤسو) :م

 يفو .فالخ ركذ ريغ نم سرفلا رؤسب سأب ال لصألا يف ركذو ءامهدنع :ش (لوكأم همحل
 امهلوقكو يأ :ش ( حيحصلا يف هدنع اذكو) :م ةياورلا رهاظ يف رهاط سرفلا رؤس «طوسبملا»
 يفو . ةالصلا باتك ةياور وهو هنع حيحصلا يورملا يف - هللا همحر-ةفينح يبأ دنع رهاط

 :هنع يخلبلا ىور «تاياور عبرأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع سرفلا رؤس يفو : «طيحللا»

 رۇسك كوكشم : هنآ يورو ¢ همحلک هورکم هنأ : هنع نسحلا یورو هريغب أضوتي نأ يلإ بحأ

 .امهلوقك رهاط : ةياور يفو ءرامحلا

 عقيف هللا ودع هب بهري هنأل :ش ( هفرش راهظإل ) :م همحل ةهارك يأ :ش ( ةهاركلا نأل) :م
 مهسلا دارفإب تاناويحلا نيب نم صتخا اذهل يمدآلاب عقيامك هللا ةملك ءالعإو نيدلا زازعإ

 . يمدآلا يف امك هرؤس يف هيرحت رثؤي الف يمدآلاك

 ذيبن الإ ثدحم وهو ةالصلا ديري نم دجي مل نإف يأ “"” :ش ( رمتلا ذيبن الإ دجي مل نإف) :م

 اهب جاجتحالل ضهنت ال تحص نإ تاعوطقمو ليسارم هيف ام یوقآو ‹ ثيدح هيف حصي ال بابلا اذه : تلق (۱)

 . يعرشلا مكحلا اذه يف
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 ‹ ممیتي الو هب أضوتي : - هللا همحر - ةفينح وبآ لاق

 ىلع رامحلاو لغبلا رؤسب اًصاحخ اًهبش هل نأ وه انه اه ةلأسملا هذه هركذ يف ةبسانملا هجو ءرمتلا
 : لاق كلذلف ‹«بيرق نع ءيجي امك اًطايتحا هب ءوضولا ىلإ مميتلا مضب لوقي هنإف دمحم لوق

 درجم هنأل واولاب هركذ نم نسحأاذهو رؤسلاو مميتلا نيب عمجلا نايب هيف نإف ءافلاب دجي مل نإف

 . هعضوم يف ركذ امك فطعلا عم ةفلتخم ناعم ىلع لدي هنإف « ءافلا فالخب فطعلا

 تارمت هيف ذبن يذلا ءاملا وهو هتحرط اذإ ءيشلا تذبن يف لوعفم ىنعمب ليعف ذيبنلا نإ مث

 رمتلا نم ةبرشألا نم لمعيام ذيبنلا : ريئألا نبال «ةياهنلا» يفو «ءاملا ىلإ اهتوالح جرختل
 ءاملا هيلع تلزن اذإ بنعلاو رمتلا تذبن :لاقي « كلذ ريغو ريعشلاو ةطنحلاو لسعلاو بيبزلاو

 ريغ وأ اركسم ناك ءاوسو اًذيبن هتذختا اذإ هتذبنأو «ليعف ىلإ لوعفم نم فرصم اذيبن ريصيل
 نبا لاقو ء«رمخ ذيبنلل لاقيامك ذيبن بنعلا نم رصتعملا رمخلل لاقيو ذيبن : هل لاقي هنإف ركسم

 بصيو ةينآلا يف ىقلي رمتلا ذيبنو « كدي نم هتيقلأ اذإ هذبنآ ءيشلا تذبن : «لمجملا» يف سراف
 ۰ 1 . ءاملا هيلع

 هركذاذكو برضي برضك عراضملا يف رسكلاو يضاملا يف حتفلاب لعف باب نم وه :تلق
 رمتلا ذيبنلاو «ذيبن حرط لكو ءيشلا كحرط ذيبنلا : هديس نبا لاقو ٠٠ روتسدلا» بحاص

 : لوقت ةماعلا ؟حاحصلا» يفو «ذبنو ذبتناو ذبن دقو «هوحنو ريصع نم هتذبن ام ذيبنلاو « حورطملا
 ظفاحلا طخ نمو« هرداون» يف يلايخلا رکذو « هیوتسرد نبال «حرشلا» باتك يف هركذ اذكو تذبنأ

 سانلا ةرثكو : ءارفلل «عماجلا» يفو ‹«تلعفأو تلعف باتك يف اًضيأ هركذو ةليلق اهنكل ةغل تذبنآ

 نم انأ اهعمسأ ملو :لاق ذيبنلا تذبنأ : يزارلا نع ءارفلا ىكحو . فلأ ريغب ذيبنلا تذبن نولوقي

 . ةغلابملل ةدش ابن ءيشلا تذبنو ةماع ةغل ذيبنلا تذبنأ «يفاكلا» يفو «برعلا

 ذيبن نييعتل :ش ( مميتي الو ) :م رمتلا ذيبن يأ :ش ( هب اضوتي - هللا همحر - ةفينح وبآ لاق ) :م

 ثالث هيف - هللا همحر- ةفينح يبأ نع « نآرقلا ماكحأ» هباتك يف يزارلا ركب وبأ لاقو ءرمتلا

 هللا يضر- رفز لوق وهو لوألا هلوق يهو : ناخ يضاق لاق « ةروهشملا يه هذهو تاياور

 عمجلا هنع يورو يلإ بحأ هعم مميت نإ ةالصلا باتك يف ركذ : ناخ يضاقو يضرلا لاق .-هنع

 رمع نب دسأو مرم يبأ نب حون هنع یورو « - هللا همحر - دمحم لاق هبو رامحلا رؤس نیب
 هبو هيلإ عجر دقو ريخألا هلوق وهو حيحصلا وه :ناخ يضاق لاق « أضوتي الو مميتي هنأ نسحلاو

 رايتخا وهو ءاملعلا نم مهريغو - هللا مهمحر- دمحأو يعفاشلاو كلامو فسوي وبأ لاق

 . يواحطلا

 رمتلا ذيبن دجو ولو ناخ يضاق ركذو امهنيب عمجلا فسوي يبأ نع ىلعملاو نسحلا ىورو
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 نيب عمجي - هللا همحر- فسوي يبأ نعو «ريغ ال ذيبنلاب اضوتي بارتلاو هيف كوكشملا ءاملاو

 كلذ ركذ زوجت ال امهنم ادحاو كرت ولو «ثالثلا نيب عمجيدمحم دنعو . مميتلاو كوكشملا

 همحر- سابدلا رهاط نبا نع يكحو .ءاوس كلذ يف ريخأتلاو يدقتلاو يباجيبسألاو ينانيغرملا

 نع لئس هنإف ةلئسألا فالتخال - هللا همحر - ةفينح ىبأ ةبوجأ تفلتحخا اغنإ : لاق هنأ - هللا

 ءاملا ناك اذإ اًضيأ هنع لئسو ءًأضوتيالو مميتي : لاق « ةوالحلل ةبلغلا تناكاذإ ءوضوتلا

 هذه ىلعو : يقانغسلا لاقو ءامهنيب عمجي : لاق « رخآلا ىلع امهدحأ بلخي ملو ءاوس ةوالحلاو

 ليقف ءاملل ةبلغلا تناك اذإ اًضيأ هنع لئسو «ةذبنألا رئاسو رمتلا ذيبن نيب مكحلا فلتخي ال ةقيرطلا

 . ممیتی الو هب أضوتی

 هنأل مميتلاك ةينلاب الإ زوجي ال رمتلا ذيبنب ؤضوتلا انباحصأ نع هحرش يف يرودقلا ركذو

 ءام دجو مث ذيبنلاب أضوت ولو «ءاملا دوجو لاح هب ؤضوتلا زوجي ال ىتح مميتلاك ءاملا نع لدب
 . ءاملا دوجوب مميتلا ضقتني امك هءوضو ضقتني اًقلطم

 قاحسإو ينج نب نسحلاو بيبح نب ديمحو يعازوألاو ةمركع لاق ةفينح يبأ لوقبو :تلق
 يورو «ينغملا »يف ةمادق نبا لاقو ءقلطمل ا ءاملا مدع دنع رمتلا ذيبنب ؤضوتلا زاوج ىلإ اوبهذ مهنإف

 يفو .نسحلا لاق هبو رمتلا ذيبنب ءوضولاب اًسأب ىري ال ناك هنأ - هنع هللا ىضر - ىلع نع

 ءذيبنلاو رمخلا الإ ةراهطلا ىلع اهلك تادامجل او« زيجولا حرش *يفو .اندنع سجن ذيبنلا «ةيلحلا»
 .امهعورفو ريزنخلاو بلكلا الإ ةراهطلا ىلع اهلك تاناويحلاو « ركسملاو

 نع ةريغملا نباو عفار وبأ ىور ام وه نجلا ثيدح : يقانغسلا لاق :ش ( نجلا ةليل ثيدحل) :م

 « ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف نكي مل نم يعم مقيل» : لاق مث ةليل تاذ بطخ اب يبنلا نأ سابع نبا

 - دوعسم نب هللا دبع لاقو ‹« هسفن عميي هللا لوسر هلمحف - هنع هللا يضر - دوعسم نبا ماقف

 طخلا اذه نع جرخت ال» :لاقو اًطخ يلوح هللا لوسر طخف ةكم نم انجرخ :-هنع هللا يضر

 ىتح نآرقلا مهيلع ًأرقيو نايإلا ىلإ نجلا وعدي بهذ مث « ةمايقلا موي ىلإ ينقلت مل تجرخ نإ كنإف

 رمتلا ذيبن الإ ال : تلقف « هب اضوتأ ام كعم له » : يل لاقو رجفلا عولط دعب عجر مث رجفلا علط

 کاو لا او هب اضوتو ذخأو « روهط ءامو ةبيط ةرمت» : لب هللا لوسر لاقف « ةوادإ يف

 . هحرش يف لمكألا هركذ اذكو هنيعب هحرش يف ةياردلا بحاص

 )١( لوهجم ديز وبأو « حيحصب سيل « ذيبنلاب ءوضولا» يف ةرازف يبأ ثيدح ةعرز وبأ لاق ٠» ؟للعلا )١/ ٤٤ء

 ٥ ٤١(. ذيبنلاب ءوضولا» يف دوعسم نبا ثيدح ىور يذلا ديز وبأ :لاق ‹يراخبلا نع يدع نبا رکذو «

 .ها نآرقلا فالحخ وهو <« يم يبنلا نع ثيدحلا اذه حصي الو «دوعسم نبال هتبحصب فرعی ال لوهجم
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 . اهلاق « ىنعبتي نمف ةليللا نجلا ىلع أرق نأ ترمأ ىنإ » : ةليل تاذ لاق ةَ هللا لوسر نأ - هنع هللا

 . انأ الإ اوقرطأو « اًئالث

 هنم جرخت ال » : لاقو اًطخ يل طخ نوجحلا بعش ڈ يف ةكم ىلعانك اذإ ىتح انقلطناف : لاق
 ةدوسأ هتيشغو ةي هللا لوسر ىلع تفخ ىتح اًديدش اًظفل تعمسو نآرقلا حتتفا مث «دوعأ ىتح

 لوسر لاقف ضيب نيقرفتم باحسلا عطقك اوقلطنا مث هتوص عمسأ ام ىتح هنيبو ينيب تلاح ةريثك
 نج كئلوا» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ءادوس الاجر معن : تلق « ؟ائيش تيآر له » : إي هللا

 هيلع لاقف ةوادإ يف اذيبنالإ ءال : تلق « ؟ءام كعمأ» : لاق مث « الأ رشع ينثا اوناكو نيبيصن

 . هب أضوتف « روهط ءامو ةبيط ةرمت» مالسلاو ةالصلا
 : لاق -هنع هللا يضر - دوعسم نبا نع يور ام نجلا ةليل ثيدح :«عئادبلا» بحاص لاقو

 هبلق يف سيل نم مكنم مقيل» :لاقف ةي هللا لوسر انيلع لخدف هتيب يف ًاسولج يبنلا باحصأ انك

 تلخدو « تمقف مايقلاب يلإ راشأف دحأ انم مقي ملف : ةياور يفو «تمقف « ربك نم ةرذ لاقثم

 موي ىلإ ينرت مل اذه نم تجرخ نإ » : لاقف اطخ يل طخف تجرخف هتيب نم ةوادإ تدوزتف تيبلا

 اًيح رذاج هنأك هنيبج قرع دقو هي هللا لوسرب انأ اذإف «حبصلا رجفنا ىتح اًمئاق تمقف « ةمايقلا

 ةرمت» :لاقف « ةوادإ ىف رمتلا ذيبن الإ ال : تلق « هب اضوتأ ءام كعم له دوعسم نبا اي١ : يل لاقف

 . رجفلا ىلصو ًاضوتو كلذ ذخأف « روهط ءامو ةبيط

 ال ءالؤه ركذ ام قفاوي ام اهيف سيلو اًقيرط رشع ةعبرأ نم اذه دوعسم نبا ثيدح يور :تلق

 : ىلي [امک] ادانسإ الو انتم

 يناعنصل ۲: شنخ نع جاجحلا نب سيق انثدح ةعيهل نبا قيرط نم «هننس» يف ةجام نبا ىور

 ةبيط ةرمت » : لَك هللا لوسر لاقف « ةحيطس ىف رمتلا ذيبن الإ ال : لاق « ؟ءام كعمأ » : نجلا ةليل

 . هب أضوتف هيلع بصف « يلع بص روهط ءامو

 نب سيق انربخأ :لاق ةعيهل نبا انربخأ :لاق نذؤملا نب عيبر انثدح : يواحطلا هجرحخأو

 : لاقو هب اضوتف « يلع ببصا » : لاقف « ب هللا لوسر هلأسف « نجلا ةليل مالسلاو ةالصلا هيلع

 ظفللا اذه رهاظو « هركذن ام ىلع لاقم هيف ةعيهل نب هللا دبع نأ ريغ تاقث هلاجرو « روهط بارش »

 نبا دنس نم هلعج همجعم يف يناربطلا نكل -هنع هللا يضر - سابع نبا دنس نم هنأ يضتقي

 . دوعسم
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 هللا يضر- دوعسم نبا نع سابع نبا نع روكذملا دانسإلاب امهظفلو هدنسم يف رازبلا اذكو
 رخ اه : رازبلا لاق «روهط ءام» : لاقو أضوتف ذيبنب بنجل ا ةليل ةي يبنلا عم انجرخ هنأ -امهنع
 . ریکانم هثیداحأ يف اًصن هریغ بتک نم يوري يقبو تقرتحا دق هبتک ناک ةعيهل نبا نأل تبثي ال
 . فيعض وهو ةعيهل نبا هب درفت :لاقو « هننس»يف ينطقرادلا هاورو

 نع ةرازف ىبأ نع كيرش انثدح : لاق ىكبعلا دواد نب ناميلسو دانه انثدح : دواد وبآ هاورو
 «؟كتوادإ يف اذام ١ : نجا ةليل لاق ةا يبنلا نأ - هنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع نع ديز يبأ

 ديز ىبأ نع دواد نب ناميلس لاق :دواد وبأ لاقو . «روهط ءامو ةبيط ةرمت» :لاقف « ذيبن : لاقف
 ۰ نجلا ةليل دانه ركذي ملو كيرش لاق اذك :لاق

 : لاق دوعسم نب هللا دبع نع ثيرح نب ورمع ىلوم دیز يبأ ثيدح نم يذمرتلا هجرخأو
 ©« روهط ءامو ةبيط ةرمت» :لاقف ءرمتلا ذيبن : تلق « ؟كتوادإ يف ام » : ةي هللا لوسر ينلأس
 مل هنإف اًضيأ يئاسنلا ىلإ ثيدحلا اذه هوزع يف نيدلا ءالع خيشلا مهوو .هنمأضوتف :لاق
 يبأ يف ددرتلا : يناثلاو « ديز يبأ ةلاهج :اهدحأ : للع ثالثب ثيدحلا اذه اوفعض دقو هجرخي

 عم نكي مل - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نأ : ثلاثلاو .هريغ وأ ناسيك نب دشار وه له ةرازف

 . نجلا ةليل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 نابح نبا لاقو «ثيدحلا اذه ريغ هل فرعي ال لوهجم لجر دیز وبأ يذمرتلا لاق : لوألا نايب
 « وه نم یردي سیل -هنع هللا يضر - دوعسم نبا نع يوري خيش دیز وبأ ٩: ءافعضلا باتك» يف

 باتكلا هيف فلاح اًدحاو اربح الإ وري مل مث تعنلا اذهب ناك نمو هدلب الو هوبأ هل فرعی الو

 . هاور ام ةبناجم قحتسا سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو

 يف ةزازف يبأ ثيدح :لوقي ةعرز ابأ تعمس : «للعلا باتك» يف متاح يبأ نبا لاقو

 يذلا ديز وبأ : لاق يراخبلا نع يدع نبا ركذو «لوهجم ديز وبأو حيحصب سيل ذيبنلاب ءوضولا
 اذه حصي الو هللا دبع هتبحصب فرعي ال لوهجم ذيبنلاب ءوضولا يف دوعسم نبا ثيدح ىور

 . نآرقلا فالح وهو ةي يبنلا نع ثيدحلا

 « ملسم هل جرخأ ةقث وهو ناسيك نب دشار وه : ليقف ةرازف يبأ يف ددرتلا وهو :يناثلا نايبو
 . لوهجم لجر وه اغإو ناسيك نب دشارب سیل اذه نأو « نالجر امه : ليقو

 )۸٤( « وأحمد)۱/٤٤٨٩« OA «(f0۰)» ةجام نباو « (۱۳) يذمرتلاو « )۱٤( دواد يبآ ننس : فیعض (۱)

 . )۲٦/1( ةبيش يبأ نباو « (۷۸ )١/ ينطقرادلاو . (1۹۳) قازرلا دبعو « )١/ ٠١( يقهيبلاو
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 ثيدح نم ملسم ىورو « نجلا ةليل ةَ يبنلا عم دوعسم نبا نوك راكنإ وهو :ثلاثلا نايبو
 ال : لاق ؟ ءا هللا لوسر عم دحأ مكنم دهش له دوعسم نبا تلأس : لاق ةمقلع نع يبعشلا

 وأ ريطتسا : انلقف باعشلاو ةيدوألا يف هانسمتلاف هاندقتفاف ةليل تاذ ةَ هللا لوسر عم انك نكلو

 اي :تلقف ءءارح لبق نم ءاج وه اذإ انحبصأ املف « موق اهب تاب ةليل رشب ةليل انتبف : لاق ليتغا
 تأرقف مهعم تبهذف نجلا يعاد يناتأ :لاق ةليل رشب انتبف كدجن ملف كانبلطف كاندقف هللا لوسر

 لك مكلو « مظع لك مكل» : لاقف دازلا هولأسو مهنارين راثآو مهراثآ انارأف انب قلطناو نآرقلا مهيلع

 نكأ مل :لاق ‹ ملسم ظفل يفو ««مكناوخإ ماعط امهنإف امهب اوجنتست ال :لاق مث « مكباودل اًقلع ةرعب

 . ةريزجلا نج نم اوناكو : ظفل يفو . هعم تنك ينأ تددوو نجلا ةليل ةي يبنلا عم

 - دوعسم نب هللا دبعل تلق : لاق ةمقلع نع هظفلو ةصقلا ركذي ملارصتخم دواد وبأ هاورو

 .دحأ انم هعم ناك ام :لاق مالسلا هيلع يبنلا عم مكنم ناك نم : - هنع هللا يضر

 لئالد يف يقهيبلا لاقو . فاقحألا ةروس ريسفت يف « عماحجلا »يف همامتب يذمرتلا هاورو

 هيلع يبنلا عم نكي مل -هنع هللا يضر- دوعسم نبا نأ ىلع ةحيحصلا ثيداحألا تلد دقو ةوبنلا

 . مهنارين راثآو مهراثآ هيري هريغبو هب اوقلطنا نيح هعم ناك اغنإو « نجلا ةليل مالسلا

 ىلوم ديز وبأو يذمرتلل هحرش يف ركذ يبرعلا نب ركب ابأ نأ ىلوألا ةلعلا نع باوجلاو

 ةلاهجلا دح نع جرخي اذهبو قور وبأو يفوكلا يسبعلا ناسيك نب دشار هنع ىیور ثیرح نب ورمع
 نإف ‹ كلذ رضيالو « مسالا لوهجم هنأ هب دارأ يذمرتلا نوكي نأ زوجيف «هتينكب الإ فرعي الو

 . ىنكلاب اوفرع اغنإو مهؤامسأ فرعت ال ةاورلا نم ةعامج

 لثم ملعلا لهأ نم ةعامج هنع ىور ةرازف وبأ لاق ؛مامإلا» بحاص نأ : ةيناثلا ةلعلا نعو

 دازو « عيبرلا نب سيقو عيكوو «يساؤرلا حيلم نب حارجلاو هللا دبع نب كيرشو يروثلا نايفس
 ىوعد لطبف اذه دعب ةلاهجملا نيأف « ةشئاع نب يلعو مزاح نب ريرجو ناقرب نب رفعج يبرعلا نبا

 ةقث روهشم ةرازف وبأربلا دبع نبا لاقو «ةقث ةقث ةرازف وبأ يدع نب دمحأ وبأ لاقو «ةلاهجلا

 .ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هل یور حلاص : متاح وبأ لاقو «مهدنع

 «لوهجم لجر وه اغإو ناسيك نب دشارب سیل اذه نأو نالجر امهف «اهيف وه ليق :تلق نإف

 اذابن ناك ةرازف ابأ نإ :اولاقو ‹ نينثا امهلعجف ىمسم ريغ يسبعلا ةرازف ابأ نأ يراخبلا ركذو

 : هتعلس قفنل ثيدحلا اذه ىور «ةفوكلاب

 دواد وبأ هجرخأ امك كيرش هنع هاورف ةعامج ةرازف يبأ نع ثيدحلا اذه ىور :تلق

 يقهيبلا هجرخأ امك ليئارسإ هنع هاورو ةجام نبا هجرخأ امك حارجلا هنع هاور امكو يذمرتلاو
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 هنأب يدع نبا مزج دقو ؟كلذ دعب ةلاهجلا نيأف قازرلا دبع هجرخأ امك عيبرلا نب سيق هنع هاورو
 ءناسيك نب دشار همسا ذيبنلا ثيدح يف ةرازف وبأ : لاق هنأ ينطقرادلا نع يکحو ناسيك نب دشار

 مالعألا ءالؤه يوري فيكف روتسملا نع ةياورلا نوزوجي ال مهو لطاب ةفوكلاب دابن ناک : مهلوقو
 .دحأ ىلع ىفخي ال رهاظ هداسفو رامخلا نع

 هاور امك -هنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع نع هوور الجر رشع ةعبرأ نأب : ةثلاثلا نعو

 نبا نأ اهيف حرصم قرط عبس هلو ةليل اب يبنلا عم ناك دوعسم نبا نأ اهيف حرصم هنع ديز وبأ
 : مالسلا هيلع هعم ناک دوعسم

 نع عفار يبأ نع سنوي ثيدح نم ٠ هننس» يف ينطقرادلاو“ هدنسم» يف دمحأ نع :لوألا

 كعمأ» :لاق ءال :لاق « ؟ءام كعمأ » : نجلا ةليل لاق ةي ىبنلا نأ - هنع هللا يضر - دوعسم نبا
 ا لا ا : لاق «؟ ذیبن

 يب رم :لاق دوعسم نبا نع صوحألا نباو ةديبع يبأ ثيدح نم ينطقرادلا نع :يناثلا

 مث « نجلا ةليل ثيدح ركذف . هعم انأو قلطنا مث ٠ ءام نم ةوادإ كعس ذخ » : لاقف اي هللا لوسر
 ةرمث» : لاقف ذيبنلاب تأطحأ هللا لوسر اي : تلقف « ذيبن وه ذإ ةوادإلا نم هيلع تغرفأ املف : لاق

 .« بذع ءامو ةولح

 : لوقي دوعسم نب هللا دبع عمس هنأ يفقثلا ناليغ نبا ثيدح نم اضيأ ينطقرادلا نع :ثلاثلا

 نجلا ةليل ةا هللا لوسر ًاضوتف ذيبن اهيف اذإف ةوادإب هتئجف ءوضوب نجلا ةليل ةَ هللا لوسر يناعد
 « ؟دوعسم نبا اي ءام كعمأ » : ليللا ضعب يف ةي هللا لوسر يل لاقف نآرقلا مهيلع ًأرقف مهاتأف

 .ًاضوتف « روهط ءامو ةبيط ةرمت » : مالسلا هيلع لاقف ذيبن اهيف ةوادإ الإ هللا لوسر اي هللاو ال : تلق

 : لوقي -هنع هللا يضر- دوعسم نبا تعمس : لاق لئاو يبأ ثيدح نم اًضيأ هنع :عبارلا

 . ل يبنلا عم تنك

 طخف رارب ىلإ ةي هللا لوسر قلطنا : لاق هيبأ نع سوباق ثيدح نم يواحطلا نع :سماخل ا

 عمسأ تلعجو رحسلا ىتح ءاج امف قلطنا مث كيلإ عجرأ ىتح حربت ال : لاقو هيف ينلخدأو اًطخ
 هذه ام : تلقف « نجلا ىلإ تلسرأ» :لاق ؟ هللا لوسر اي تنك نيأ : تلقف « ءاج مث اًتاوصأا

 انملع ام : يواحطلا لاق «يلع اوملسو ينوعد نيح مهتاوصأ يه » :لاق ؟ تعمس يتلا تاوصألا

 الإ ءال : لاق «؟ ءام كعمأ » : يب هللا لوسر لاق : لاق دوعسم نبا نأ تبثأ اًيدح ةفوكلا لهأل

 . «روهط ءامو ةبيط ةرمت :لاق ةوادإ يف ذيبنلا

 . هانرکذ دقو دوعسم نب هللا دبع نع ديز يبآ ثيدح نم دواد يبأ نع :عباسلا
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 ًالمع - هللا همحر- يعفاشلا لاق هبو « - هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور وهو « هب أضوتي الو

 . ةيكم تناك نجلا ةليلو « ةيندم اهنأل اهب خوسنم وه وأ « ىوقأ اهنأل مميتلا ةياب

 نع هانركذ امك هعم نكي مل هنأ ؟ملسم حيحص» يف امل ةفلاخم اهلك قرطلا هذه :تلق نإف

 . بيرق

 لاق دقو «هنع اديعب ناك انإو ةبطاخملا نيح مالسلا هيلع هعم نكي مل هنأ اهنيب قيفوتلا :تلق

 نبا مالسلا هيلع يبنلا عم نكي ملو مهيلإ جرخ ةرم لوأ يفف «نيترم تناك نجلا ةليل نإ مهضعب

 . ملسم ثیدح رهاظ وه امک هریغ الو دوعسم

 نم نجلا ةروس لوأ يف هريسفت يف متاح يبأ نبا ىور امك ىرخأ ةليل هعم جرخ كلذ دعب مث
 امأو ‹ ىونين نمف ةلخنب هوقل نيذلا نجلا امأ : رمع نب زيزعلا دبع لاق :لاق جيرج نبا ثيدح

 . نيبيصن نم مهف ةكمب هوقل نيذلا نجلا

 يف ةي يبنلا عم دوعسم نبا ينعي هنوك يورو : «يخركلا رصتخم حرش »يف يرودقلا لاق
 ‹« ثيدحلا « ةثورو نيرجحب هاتأف راجحأ ةثالث هنم بلط هنأ وهو هب لمعلا ىلع ءاملعلا عمجأ ربخ

 نكي مل هنأ حصف هيلإ داع مث مالسلا هيلع هنع دعبو هفقوتسا ضعبلا يف هتحص يبرعلا نبا لاقو

 يبنلا عم تنك : لاق هنأ دوعسم نبا نع هدنسب نيهاش نبا یورو « جورخلا سفن ال نجلا دنع هعم

 . يفنلا ىلع مدقم تابثإلاو « نجلا ةليل مالسلا هيلع

 ءاملا يأ :ش ( ءاملا دجي مل نيح) :م رمتلا ذيبنب يأ :ش ( هب اضوت مالسلا هيلع يبنلا نإف) :م

 . قلطملا

 لوق يأ :ش (وهو) :م ذيبنلاب يأ :ش (هب اضوتي الو مميت - هللا همحر - فسوی وبآ لاقو) :م
 هنع يور هنآ انركذ دقو :ش ( - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور) :م - هللا همحر- فسوي يبأ

 (-هللا همحر - يعفاشلا لاق) :م - هللا همحر - فسوي يبأ لوقبو يأ :ش ( هبو) :م تاياور ثالث

 فسوي وبأ لمع يأ :ش (مميتلا ةيآب ًالمع) :م - هللا مهمحر - يواحطلاو دمحأو كلامو :ش

 (ىوقأ اهنأل) :م اهب ثيدحلا دريف هجو نم رمتلا ذيبنو ءاملا نم ريهطتلا لقنت اهنإف مميتلا ةيآب المع

 ةيأب خوسنم ثيدحلا اذه وه وأ يأ :ش ( اهب خوسنم وه وأ) :م ثيدحلا اذه نم ىوقأ اهنأل يأ :ش

 ينعي :ش ( ةيكم تناك نجلا ةليلو ) :م ةنيدملاب تلزن مميتلا ةيآ نأل يأ :ش ( ةيندم اهنأل) :م مميتلا

 . ةكمب تعقو تناك روكذملا ثيدحلا اهيف درو يتلا نجلا ةليل ةيضق

 ةيأب خوسنم وه وأ : هلوق ميقتسي فيكف يعفاشلا دنع زوجي ال باتكلاب ةنسلا خسن :تلق نإف

 . كلذ زوجي هنأ هنع تيور ةياور اذه ىلع :تلق مميتلا
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 ء ةلاهج خيراتلا يفو اًبارطضا ثيدحملا يف نأل ‹ ممیتیو هب أاضوتی -هللا همحر - دمحم لاقو

 ‹ خسنلا ىوعد حصي الف ةدحاو ريغ تناك نجلا ةليل :انلق « اطايتحا عمحلا بجوف

 : هلوق وهامهنيب كرتشملاو ةصاخ - هللا همحر - فسوي يبأ باوج كلذ :لمكألا لاقو

 . هنم امهذخأ لمكألاف «ةياردلا» بحاصل لاؤس نع باوج اذه :تلق . مميتلا ةيآب المع

 نال) :م اًطايتحا امهنيب عمجي ينعي :ش ( مميتيو ) :م ذيبنلاب يأ :ش ( هب ًأضونی دمحم لاقو ) :م

 اولاق مهضعب : بارطضالا ىنعم يف يزارتألا لاق . هتوبث يف ًالاقم يأ :ش ( ابارطضا ثيدحلا يف

 ةليل - هنع هللا يضر - دوعسم نبا ناک :اولاق مهضعبو « هسجنت مدعب :اولاق مهضعبو هسجنتب

 . اًطايتحا مضلا بجوف « كشلا عقوف « نكي مل :اولاق مهضعبو « نجلا

 ثيرحلا نبا ورمع ىلوم ديز ىبأ ىلع هرادم نأل كلذو بارطضالا ىنعم : ىقانغسلا لاقو

 غدنشلا نتعلا اله ىلع عت ذببلا ومآ نيالا ىلع نرده كيدا اده ئور ةا ناك هلآ ید
 فيكف « تاقثلا ةمئألاو تابثألا مالعألا هنع ىور هنإ انلق دقو «(لمكألا»و «ةياردلا» بحاص

 . مهنماودر نيذلا ىلع نعط هيف مالكلا اذه نسحتسي

 لبق ناك نيبيصن نج دفو مودق نأ اوركذ ريسلا لهأ نأل رظن هيف :ش ( ةلاهج خبراتلا يفو) :م
 ةلاهجب ثيدحلا اذه خاستنا يف اوكسمت : «ناخ يضاق عماج» يفو ‹«نينس ثالث وحنب ةرجهلا

 نأش يف تلزن اهنأل خسني مل : مهضعب لاقو . مميتلا ةيآب كلذ خسن : مهضعب لاق . خيراتلا

 نأ لمتحيو . اًطايتحا عمجلا بجيف راصمألا نم برق اميف تازافملا يف لمعتسي ذيبنلاو رافسألا

 . مميتلا ةيآ دعب نجلا ةليل نوكت

 هركذامك ةدحاو ريغ تناك اذإ الإ مهللا ةيكم نجلا ةليلو ةيندم ةيآلا نأل رظن هيف :تلق

 رمأ يف طايتحالا لجأل يأ :ش (اطايتحا ) :م ذيبنلاو رؤسلا نيب يأ :ش (عمجلا بجوف) :م فنصملا
 . - هللا امهمحر - دمحمو فسوي وبأ لاق امع باوجلا ىلإ ةراشإ :انلق «نيدلا

 نجلا نأ هريسفت يف يفسنلا ركذو «ترركت ينعي :ش ( ةدحاو ريغ تناك نجلا ةليل : انلق) :م

 حصي الف) :م مميتلا ةيآ دعب ةنيدملا يف ةيناثلا ةعفدلا نوكت نأ زوجيف نيتعفد ةي هللا لوسر اوتأ

 ةنيدملاب تناك اهنأ مهوي ةدحاو ريغ تناك نجلا ةليل :انلق هلوق : يجورسلا لاق :ش (خسنلا ىوعد

 . هتملع اميف ثيدحلا بتك يف كلذ لقني ملو ‹ءاًضيأ

 ىلإ هدانسإب «ةوبنلا لئالد» باتك يف ميعن وبأ ىور دقو «ءايشأ هنع تباغو اًئيش ظفح :تلق

 عم تنك كنأ تثدح : تلقف - هنع هللا يضر - دوعسم نبا تيتآ : لاق يفقثلا ناليغ نب ورمع

 . لجأ : لاقف نجلا دفو ةليل ةَ هللا لوسر

 مل هنإف انأ الإ هيشعي الجر مهنم لجر لك ذخأ ةفصلا لهأ نإ : لاق « ناك فيك ينثدح : تلق
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 كذخأ ام» :لاقف « دوعسم نبا انأ : تلق « اذه نم » : لاقف اي هللا لوسر يب رمف دحأ ينذخأي

 مأ ةرجح ىتأ ىتح « اًئيش كل دجأ يلعل قلطناف » :لاق « هللا لوسر اي ال : تلق « كيشعي دحأ

 نإ دوعسم نبا اي : تلاقف « ةيراجلا تجرح مث هلهأ ىلإ لخدو ينكر تف -اهنع هللا يضر-ةملس

 ىصح تعمجف دجسملا ىلإ تعجرف « كعجضم ىلإ عجراف ءاشع كل دجي ملة هللا لوسر
 هللا لوسر بجأ : تلاقو ةيراج لا تءاج ىتح ًاليلق الإ ثبلأ ملف يبوثب تففتلاو هتدسوتف دجسملا

 هب ضرعف لخن بیسع هدي يفو ةَ هللا لوسر جرخف «يماقم تغلب یتح اهتعبتاف « مالسلا هيلع
 هاصعب طخف «دقرغلا عيقب انيتأ ىتح انقلطناف « تقلطنا ثيح يعم تنأ قلطنا» : لاقف يردص ىلع

 ثيح نم ناك اذإ ىتح هيلإ رظنأ انأو يشي قلطنا مث «كيتآ ىتح حربت الو اهيف سلجا » : لاق مث ةطح
 هللا لوسرب اوركم نزاوه هذه : ىسفن ىف تلقو تعزفف ءادوسلا ةجاجعلا لثم تراث « هارأ ال

 ةع هللا لور نأ تركذف نيالا كيغتساف تريلا ىلإ ىعسأ نأ تممهق « هولتقيل مالسلا هيلع

 داك ىتح اوسلجف ««اوسلجا» : لوقيو هاصعب مهعزفي ةي هللا لوسر تعمسو حربأ ال نأ يناصوأ

 دقلو «هللاو ال : تلقف « تمنا» : لاقف ةَ هللا لوسر يناتأف « اوبهذو اوراث مث حبصلا دومع قشني

 مهعزفت كتعمس ىتح «سانلا ثيغتسأف تويبلا ىتآ نأ تممه ىتح ىلوألا ةعزفلا تعزف

 تيار لهف» : لاقف « فطخت نأ كيلع نمآ مل ةقلخلا هذه نم تجرح كنأ ول : لاقف « كاصعب
 « مهنم اًئیش

 ينولأسف نيبيصن نج دفو كئلوأ» : لاق «ضيب بايث مهيلع نيزفتسم ادوس الاجر تيأر :تلق

 ال مهنإ » : لاق ؟ مهنع كلذ ينغي امو : تلقف « ةرعب وأ ةثور وأ لئاح مظع لكب مهتعتمف « عاتملاو دازلا

 اهيف ناك يذلا هبح اهيف اودجو الإ ةثور الو لكأ موي هيلع ناك يذلا همحل هيلع اودجو الإ امظع نودجي

 . هةثور الو مظعب مكدحأ يجنتسي الف « تلكأ موي

 انثدح يب انثدح ينيقلا ديزي نب رين ينثدح : ديلولا نب ةيقب نع اًضيأ ميعن وبأ جرحخأو

 ةالص اي هللا لوسر انب ىلص :لاق -هنع هللا يضر - ماوعلا نب ريبزلا ينثدح ةعيبر نب ةفاحق

 اًنالث موقلا كسماف ةليللا نجلا دفو ىلإ ينعبتي مكيأ » : لاق فرصنا املف «ةنيدملا دجسم يف حبصلا

 اذإف زارب ضرأ ىلإ انيضفأو اهلك ةنيدملا لابج انع تسنخ ىتح هعم يشمأ تلعجف يديب ذخأف يب رمف
 مث ««ةديدش ةدعر ينتيشغ مهتيأر املف « مهلجرأ نيب نم مهبايث نيرفنتسم حامرلا مهنأك لاوط لاجر

 الف ةدحاو ريغ نجلا ةليل تناك اذإو ينعي خسنلا هاوعد حصي الف «دوعسم نبا ثیدح وحن رکذ

 . ۳٠۹( ۰ ۳۰۸) میعن يبأل ٠ ةوبنلا لئالد» (۱)

 . )۳١١( قباسلا ردصملا (۲)



 ةفلتخم قرطب تبث روهشم روكذملا ثيدحلا يأ :ش ( روهشم ثيدحلاو) :م . خسنلا هاوعد حصي

 نب هللا دبعو سابع نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع لثم :ش ( ةباحصلا هب تلمع) :م ىتش

 ءوضو ذيبنلاب ءوضولاب ًاسأب یری ال ناک هنأ - هنع هللا یضر - ىلع نع يور يذلا امأو «دوعسم

 ۰ ۰ . ءاملا دجي مل نم

 لاقو «ءاملادجي مل نم ءوضو ذيبنلا : ةمركع نعو «رهاظف دوعسم نبا نع يور يذلا امأو

 درو ثيدحلا نأ ريغ ءانركذ يذلا اذهلو «يلإ بحأ امهعمجو مميتلا نم يلإ بحأ ولح : قاحسإ

 ايلالدتسا اًملع ابجوم راصف . لوبقلاب هوقلتو ةباحصلا هب لمع ىتح ةضافتسالاو ةرهشلا دروم
 يوارلا ناك امم كلذ ريغو ةعافشلاو ةياورلا رابخأو ىلاعت هللا نم هرشو هريخ ردقلاو جارعملا ربخك

 .روهشم ثيدحلاو فنصملا لوق ىنعم اذهو لوبقلاب ءاملعلا هاقلتو رهتشا مث ادحاو لصألا يف

 . لمأت اروهشم ثيدحلا نوك يفو :« ةياردلا» بحاص لاقو

 رابكلا ءالؤه لمع هترهش يفكي الفأ « روهشم ريغ هنإ لوقي نم لوق يف الإ لمأتلا سيل :تلق
 ؟هب ًالومعم مهلوق ناكف ةباحصلا ءالبنو رابك ةمئأ مهو « ةباحصلا نم

 ثيدحلا اذه كسمتو يأ :ش ( هكسمتو باتكلا ىلع دازي ) ثيدحلا اذه لثمب يأ :ش (هلثمبو) :م

 : يجورسلا لاقو «روهشملا ثيدحلاب هيلع لوخدلا داري هنإف اًنالث ةقلطملا يف امك باتكلا ىلع ينبم

 . هب تلمعو لوبقلاب ةمئألا هتقلت ام اندنع روهشملا نأل ريبك رظن هيف

 اذهو «بذكلا ىلع مهؤطاوت نكي ال موق لقنب رشتنا مث داحآلا نم ناك ام : يودزبلا لاقو

 . ًاروهشم نوكي فيكف نوقابلا هب لمعي مل ةباحصلا نم نانثاو دحاو هب لمع نإ ثيدحلا

 نوكي نأب لصألا يف اداحآ نوكي نأ اروهشم ربخلا نوك طرش : مالسإلا خيش لاق :تلق

 مهوتي ال موق هدعب امو يناثلا نرقلا يف هلقني نأب لقنلا رتاوتم داحآلا ةبترم نم ةي يبنلا نع يوارلا
 . بذكلا ىلع مهؤطاوت

 نامز يف ةباحصلا ءابجن ىواتف نم يور ام كلذ ديؤيو لمأتلاب فرعيو كلذك ثيدحلا اذهو

 متمق اذإ :  ىلاعت هلوقب لدتسي : «نآرقلا ماكحأ» يف يزارلا ركب وبأ لاقو . يحولا باب هيف دشأ

 : نيهجو نم رمتلا ذيبنب ءوضولا زاوج ىلع (ةيآلا : ةدئاملا) € مكهوجو اولسغاف ةالصلا ىلإ

 ام الإ اهب ًالساغ ىمسي هنأل «تاعئاملا عيمج يف مومع ( مكهوجو اولسغاف # : هلوقب :امهدحأ

 . مومعلا هلمش ام رمتلا ذيبنو « هيف ليلدلا ماق

 لك مدع دنع الإ حابأ ام نإف « (1ةبآلا : ةدئاملا)  اومميتف ءام اودجت ملف # : هلوق :يناثلا

 عني الو هسفنب ادرفنم وأ هريغب اًطلاخم ناك ءاوس هنم ءزج لك لوانتي ركنم ظفل هنأل ءاملا نم ءزج
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 ‹ هقوف هنأل زوجي ال : ليقو « اًتاسحتسا ءوضولاب ارابتعا هدنع زوجي :ليق دقف هب لاستغالا امأو

 امو  ءام اك ءاضعألا ىلع ليسي اًقيقر اولح نوكي نأ هب ءوضولا زوجي يذلا هيف فلتخملا ذيبنلاو

 نإو « فالخلا ىلع وهف أولح ماد امف رانلا هتريغ نإو هب ؤضوتلا زوجي ال اًمارح راص اهنم دتشا

 - دمحم دنعو « هدنع هبرش لحي هنال هب ؤضوتلا زوجي : - هللا همحر - ةفينح يبآ دنعف دتشا

 ‹ هدنع هبرش ةمرح هب ًاضوتي ال - هللا همحر

 لديو رهاظلاب هدوجو عم مميتلا زوجي ال نأ بجو كلذك ناك املف ءام رمتلا ذيبن يف لوقي نأ دحأ

 ذيبنب يآ :ش ( هب لاستغالا امأو) :م . مميتلا يف ةيآلا لوزن لبق ةكمب أضوت ةا يبنلا نأ كلذ ىلع

 - هللا همحر - ةفينح يبأ نع تركذ دق : لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه نأكف رمتلا

 ‹«خلإ . . . لاستغالا امأو : لاقف ال مأ ءوضولا لثم هب لاستغالا مكح لهف ذيبنلاب ءوضولا زاوج

 يبأ دنع يأ :ش ( هدنع زوجي : لبق دقف) :م اوفلتخا مهنكلو هب لاستغالا يف ةفينح يبأ نع صن الو

 صنلاب سايقلا نع صوصخلا نأل « حصألا وهو :ش ( ءوضولاب ارابتعا) :م -هللا همحر- ةفينح
 . اًتاسحتسا هنسحتسا يأ :ش ( اًناسحتسا) :م كلذ ىلإ راشأو هجو لك نم هانعم يف وه ام هب قحلم

 ءوضولا قوف لاستغالا نأل يأ :ش (هقوف هنأل) :م هب لاستغالا يأ :ش ( زوجي ال : ليق دقو) :م

 ةرورضلاو نيثدحلا ظلغأ ةبانحجلا نأل «هب قحلي الف هقوف لاستغالاو ءوضولا يف درو ثيدحلا نأل
 ل :ديفملا يف لاقو «هب لاستغالا زوجي هنأ هيف حصألا ا

 . حصألا وهو هب زوجي

 انفلتخا يذلا :ش (هب ءوضولا زوجي يذلا) :م ذيبن نايب ىلإ هب راشأ :ش (هيف فلتخملا ذيبنلاو) :م

 ذيبنلا ةقيقح ةلأسملا لوأ يف انيب دق :ش ( ءام لاك ءاضعاألا ىلع ليسي اًميقر اولح نوكي نأ) :م هيف

 ًالئاس نوكي نأ : رخآلاو « اًقيقر نوكي نأ :امهدحا :نيطرشب الإ هب ءوضولا زوجي ال هنأ هلصاحو

 راص هنم دتشا امو ) :هلوقب هيلإ راشأ اركسم نوكي ال نأ : رخآ طرشو . ادتشم نوكي الو ءا اك

 . اًمارح اركسم راص هنأل اعامجإ هب ءوضولا زوجي ال يأ :ش ( هب ؤضوتلا زوجي ال اًمارح

 اذه ىلع وهف ولح ماد امف) :م اهيف هوخبط نأب رانلا ذيبنلا تريغ نإو :ش ( رانلا هتريغ نإو) :م

 مل هنأل - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اعامجإ ءوضولا زاوج وهو روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالخلا

 (دتشا نإو) :م امهنيب عمجي :دمحم دنعو «مميتي فسوي يبأ دنعو < ءا لاک اروهط هنوک نع جرخی

 زوجي - هللا همحر- ةفينح يبأ دنعف ) :م ًاركسم راصو رانلا هتريغ يذلا ذيبنلا دتشا نإو يأ :ش

 دنع مارح هبرش ينعي :ش ( هدنع هبرش ةمرحل هب ًاضوتی ال دمحم دنعو هدنع هبرش لحب هنأل هب ؤضوتلا

 . دمحم

 وهو ءاملا مسا هنع لزي ملو اولح راصف تارمت هيف يقلأ يذلا ءاملا :“ ديزملاو» ديفملا» يفو

 اولح هب ءوضولا زوجي ال ةخبط ىندأ خبط نإو « انباحصأ نيب فالح الب هب ءوضولا زوجي قيقر
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 .سايقلا ةيضق ىلع اًيرج ةذبنألا نم هاوس اب ؤضوتلا زوجي الو

 ءاملا مسا هنع لاز يذلا خوبطملا هيف عزانتملا نأل حصألا وهو :لاق ءاركسم وأ ارم وأ ناک
 . ثیدحل اب

 دنع الإ اركسم وأ ناك اولح هب ءوضولا زوجي هخبط ىندأو خوبطملا وهو : يخركلا لاقو
 قرمك حصألا وهو :«طيحملا يف لاق « زوجيال : سابدلا رهاط وبأ لاقو .ركسملا يف دمحم
 زوجي : لاقف تادايزلا يف فسوي يبأ ىلع دمحم عنم : يباجيبسألاو ينانيغرملا لاقو «ءالقابلا

 . رثألا هيف درو دقو رمتلا ذيبنب عنييو ارث هيف وري مل و « رامحلا رؤسب هب ؤضوتلا
 نإو : كانه لاق هنإف ءوضولا هب زوجي يذلا ءاملا باب يف يذلا همالك فنصملا ضقان :تلق

 رانلا ذإ ءامسلا نم لزنملا ىنعم يف قبي مل هنأل هب ؤضوتلا زوجي ال هريغ هب طلخ امدعب خبطلاب ريغت
 هرن

 نيتلاو بيبزلا ذيبنك رمتلا ذيبن ىوس اجب يأ :ش ( ةذبنألا نم هاوس امب ؤضوتلا زوجي الو) :م
 اهلك ةذبنألاب ؤضوتلا زوجي : يعازوألا لاقو .ءاملعلا ةماع دنعاذه اهوحنو ةرذلاو ةطنحلاو
 نبا لاقو . ةصاخ رمخلا الإ اخوبطم وأ ناك انين «ركسم ريغ وأ ناک ارکسم ءولح ريغ وآ ناک اولح
 . رمتلا يف امك اًدتشم نكي ملاذإ بنعلا ءا ؤضوتلا زوجي : نیا ا

 ةلازإ يف ذيبنلا لامعتسا زوجي ال نأ يضتقي ناك سايقلا نأل :ش (سايقلا ةيضق ىلع اًيرج) :م

 ىلع يقابلا ىقبيو صنلا دروم ىلع رصتقيف «سايقلا فالخ ىلع رثألاب صخ هنكلو ثادحألا
 مل املف « ةرصاقلا للعلا نم وهو « ةبيط ةرمت» : لاقف هتفصو همساب للع ثیدحلا يف هنألو ؛هبجوم

 . هریغ زجی مل هریغ يف دجوي

 امإو «صنلاب ةذبنألا ةلالدب امإ يعازوألا هلاق امك ةذبنألا رئاسب ؤضوتلا زوجي نأ يغبني :تلق

 راصف « هريغو بيبزلا ذيبن يف دوجوم ىنعملا اذهو « ةبيط ةرمت» : لاق ثيح ةلعلا ىلع هبن ةَ هنأ
 نكاوس رئاس اهيلع سيق « تافاوطلاو نيفاوطلا نم اهنإف» : هلوقب اهيف ةلعلا ىلع ةفئاطلا ةرهلاك

 . ىنعملا دوجول تويبلا

 يرجأ يدعتملاو مزال هريغو ءاملا ىرج نم ردصم يرجلا :تلق . اذا بوصنم ایرج :تلق نإف

 نوكيو اًيراج ىنعمب ايرج نأ زوجيو «سايقلا ةيضق ىلع يرجلا لجأل يأ ليلعتلا ىلع هباصتناو
 ىلع يرجلا لجأل ةذبنألا نم هاوس اب ؤضوتلا زاوج مدع : لوألا يف ريدقتلاو لاحلا ىلع ابوصنم
 . سايقلا ةيضق ىلع اًيراج هنوك لاح : يناثلا يفو «سايقلا ةيضق

# ¥ 



 مميتلا باب

 (مميتلا باب) م

 نوكي نأ زوجيو « ةيربخلا ىلع باب عافترا نوكيف مميتلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش
 : ريدقتلاو ةيلوعفملا ىلع هباصتنا زوجيو «يتأي امل مميتلا باب اذه : ريدقتلاو ربخلا فوذحم أدتبم

 يتلا « هايملا ماكحأ يف لوألا بابلا نإ ثيح نم نيبابلا نيب ةبسانملا هجو «مميتلا باب كاه وأ ذخ

 وأ «لصألا بيقع نوكي نأ هقحو فلخلا نايب ىف بابلا اذهو « ةراهطلا باب يف لصألا يه

 ثلث مث «ىربك ةراهط وه يذلا لسخغلاب ىنث مث ىرغص ةراهط وه يذلا ءوضولاب ًأدتبا هنأ : لوقت
 . بيقعتلا هتفيظو اًملخ هنوكل مميتلاب

 ضراوعلاب مث « قلطملا ءاملا وهو اهب نالصحي يتلا ةلآلاب مث «ردنألا هنأل لسخلاب مث «بلغألا

 . مميتلا وهو فلخلا مث «سجن وأ رهاط ةطلاخملا نم هيلع ضرعت يتلا

 سيلف باتكلا لوأ يف ءادتبالا ءادتبالاب دارأ نإ ًالصأ هل هجو ال مميتلاب أدتبا : هلوق :تلق

 ام باوصلاو بيقعتلاب ركذ وه لب هب ءادتباب سيل هنأل هل هجو الف انه اه هب دارأ نإو « كلذك

 .انرکذ

 لسغلا مث ءوضولا هللا باتك يف روكذملا نأل كلذك سيل « هللا باتكب اًيسأت : اًصضيأ هلوقو

 جراخو رفاسملا دقت يف يسأتلا كرتي فيك لاقي الو اذكه هركذب الإ نوكي ال يسأتلاو ءمميتلا مث

 مدع ىلع بترم مميتلا لوقن انأل رفاسملا ىلع ضيرملا مدق ىلاعت هللا نأ عم « ضيرملا ىلع رصملا

 . يمكح ضيرملا يفو ‹ يقيقح رصملا جراخو رفاسملا يف وهو ءاملا

 مأ :لاقيو «هدصق اذإ اّمَأ همؤي همآ :لاقي ,دصقلا وهو مألا نم مميتلا لصأ نأ ملعا مث

 هلصأ مميتلاو هميتأو ««مكحلملا »يفو «يعارلا باتك» يف دمحم وبأ هركذ دحاو ىنعمب مميتو مأتو

 ؤضوتلا ىرجم يرجي مميتلا : ليلخلا نع“ عماجلا »يفو « هب حسميف بارتلا دصقي هنأل كلذ نم

 تمي عمسأ ملو :ءارفلا لاقو . تأضوت يأ « هنماناقسأو بذعام بيطأ مميت : هلوقب

 يأ اًنالف تمي : حاحصلا يفو «ممعتلا مميتلا :روصنم يبأل «بذهملا» يفو . فيفختلاب

 : رعاشلا لاق . هتدصق

 ينل اها مخل لاديرأ اًضرأ تمي ۽ اذإ يردأ امو

 ينيغتبي وه يذلا ءيشلا م هيخستبأ انأ يذلا ريحلا يأ

 . بلطي انمالكب رفظي مهي لجر : ينابيشلا لاقو «يسبعلا بقللا رعاشلا مسا :تلق



 رصملا جراخ وأ رفاسم وهو ءاملا دجي مل نمو

 ردصق ىلع ةصوصخم ءاضعأ يف ديعصلا لامعتسا ىلإ دصقلا وه مميتلا : عرشلا يفو

 اذك حاتفتسالا واو ىمست عضاوملا هذه لثم يف واولا :ش ( رفاسم وهو ءاملا دجي مل نمو) :م

 ‹ ءوضولاب ةقلعتملا ماكحألا نم هلبق ام ىلع فطعلا نوكي نأ زوجيو « يخياشم نم تعمس

 ىنعم نمضتت انه نم ةملك نإ : هل ةربخ ال نم ضعب لاقو «يذلا ىنعمب ةلوصوم نم ةملكو

 .هكرت فنصملا نكلو ءاهباوج يف ءافلا لاخدإ يغبني ناكف ‹طرشلا

 اًموزجم ءازجلا نوكي طرشلا ىنعم نمضتملا نم نإ هنألو «هل فرصي ال نم مالك اذه :تلق

 ةلمج ءازجلا ناك اذإ امأو « مزج ا هيف رهظي ال ذئنيحف ايضام ءازجلا ناك اذإ الإ همزلأ ينمزلي نم وحن

 رثنلا ىف زوجي : - هللا همحر- كلام نبا لاقو . رعشلا ةرورض ىف فذحت دقو هيف ءافلا نم دبالف

 . اًردان

 تعقواذإ ةيمسالا ةلمجلا نأ ملعدقو ءًالاح تعقو ةيمسا ةلمج « رفاسملا وهو : هلوق

 . يف ىلإ هوف هتملك هاوق يف امك فذحت دقو «واولا نم اهيف دبالف ًالاح

 هركذ مدق :تلق .مدقم ضيرملا ركذ هللا باتك يفو انه ضيرملا ىلع رفاسملا مدق مل :تلق نإف

 رفسلاو «دبعلا رايتخا ريغ نم ىلاعت هللا نم ءاج ضراع ضرملا نألو « هبلقل ابييطت هللا باتك يف

 . بيرق نع هانرکذ دقو هرایتخاب ضراع

 : هوجو ىلع بصنلا امأ « عفرلاو بصنلا هيف زوجي :ش ( رصملا جراخ وأ) :م

 يف يقانغسلا لاق .هلبق يتلا ةيلاحلا ةلمحلا ىلع اًمطع « لاجلا ىلع اًبصن نوكي نأ : اهدحأ

 امايق هللا نوركذي نيذلا# : ىلاعت هلوق ىف لاحلا نم درفملا ىلع ةيلاحلا ةلمحلا فطع زاج امل : ةيآلا

 . اًضيأ هيلع زاج مهبونج ىلع نيعجطضم يأ ۱۹١( ةيآلا : نارمع لآ) € مهبونج ىلعو اًدوعقو

 مهللا درغملا ىلع ةلمحلا فطع نوكي ال ذئنيحف «نيدعاق ىنعمب ادوعقو «نيمئاق ىنعمب اًمايق :تلق

 «رصملا جراخ ناكم يف وأ هريدقت هيف الوعفم نوكي نأ :يناثلا هجولا . ظفللا ىلإ !رظن كلذب انلق اذإ

 دلبلا رهاظل مسا انه ضراع جراح ةظفل نأ وهو ءيش هثدحت نكلو «هريغو يقانغسلا لاقاذك

 . هجوألاو ىلوألا وه لوألاو جورخلا لعفل مسا : اولاق اميفو

 ىلع اًمطع ةلمجلا نوكتف رصملا جراخ وه وأ هريدقت فوذحم ًادتبم ربخ هنأ ىلعف عفرلا امأو

 نم لوقلو «رصملا جراخ وأ : هلوق نإ مث «لاحلا ىلع بصنلا اهلحم نوكيف ةقباسلا ةلمحلا

 . رفاسملل الإ زوجي ال هنإ : لوقي
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 رثكأ وأ ليم وحن رصملا نيبو هنيبو

 اذإ الإ رصملا نم جرخ نمل مميتلا زوجي ال : لاق نم :سانلا يف لاقو ء(طيحملا» يف ركذ
 يفن اًضيأ هيفو اًرفاسم نكي مل نإو رصملا جراخ وه نل زوجيو : ىنعملاو «ءاًحیحص ًارفس دصق

 ثيح“ يواحطلا حرش» يف هركذ ال قفاوم اذهو ةانثتسملا عضاوملا ىوس راصمألا يف مميتلا زاوحجل

 : ثالث يف الإ زوجي ال رصملا يف مميتلا نإ : لاق

 .ًأضوت نإ ةزانجلا ةالص توف نم فاخ اذإ :اهدحأ

 .ديعلا ةالص توف فوح دنع : ةيناثلاو

 . لاستغالا ببسب دربلا نم بنجلا فوحخ دنع : ةثلاثلاو

 يف ركذو «ردان هنأل مميتلا هل زوجي ال رضحلا يف ءاملا مدع نم : يشاترمتلا مامإلا لاقو

 . راصمألا يف ءامل مداعل مميتلا زاوج « رارسأللا»

 لقألاو ‹«راصمألا يف مميتلا زاوجل اتيبم رصملا جراخ وأ هلوق نوكي ال اذه ىلعف :تلق نإف

 يفو :ش ( ليم وحن رصملا نيبو هنيبو) م . هجراخ وأ رصملا يف ناك ءاوس ءاملا مدعل مميتلا زاوج

 ينعي ليم رصملا نيبو رصملا جراخ نيب نأ لاحلاو يأ هل هجو الو ماللاو فلألاب ليملا خسنلا ضعب
 صخشلا لمشيل نسحأ ناكل رصملا نيبو ناكم ءاملا نيبو هنيب لاق ولو :يزارتألا لاقو . ليم ردق

 يف ناك ءاوس ءاملا نيبو مميتملا نيب دعبألا وه ربتعملا نأل اذهو رصملا نع جراخلاو رفاسملا اًعيمج

 . هريغ وأ رصملا

 در الو رصملا نع جراخلاو رفاسملا نيبو يأ امهنيبو : لاق ول نسحأ هلاق ام نوكي امنإ :تلق

 ةرورضلاف ءاملا مدع اذإ رصملا نم جراخلا نأل رصملا نيبو : لاقو رصملا نع جراخلا ىلإ ريمضلا

 ثلث ليملا مث «سكع ريغ نم رصملا نم جراخلا مزلتسيل رصملا ركذف رصملا يف الإ ءاملا دجي ال ابلاغ

 ددعب ‹ اعبصأ نورشعو ةعبرأ اهلوط : يماشلا حدق نب دمحم لاق « عارذ فالآ ةعبرأ خسرف

 ءنطبلا رهظ ةقصلم ريعش تابح تس عبصألا ضرعو «هللا لوسر دمحم «هللا الإ هلإ ال فورح

 لعجو قرلا ديشرلا نوراه عرذ هبو يكلملا عارذلا وهو لدرخ ةبح نوتس ةريعشلا نم ةبحلا ةنزو

 .ًاليم رشعانثا ديربلاو «لايمأ ةثالث خسرفلا

 عارذ ةئامعبرأ يأ عارذ ةئامئالثب ةولعلا رسفو « عارذ فالآ ةثالشب : ليملا عاجش نبا رسفو

 عارذب فصنو عارذ ةوطخ فالآ ةعبرأ خسرفلا ثلث ليما :«عيبانيلا» يفو «« ةريخذلا» يف اذك

 .اعبضأ نورشغو نوعنرأ وهو ةماخلا

 هنيبو : هلوق هربخو ءادتبالاب ليم عافتراو ليم : هلوق ىلع فطع عفرلاب :ش (رشكأ وأ) :م

 . ليملا نم رثكأ ناك وأ ريدقتلاو هيف ًاردقم ناك ظفل نوكي نأ ىلع بصنلاب زوجيو «رصملا نيبو
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 ديعصلاب مميتي
 ےک ا ا ا ا ا ل: ج

 ةملكو ماللاو فلألاو ةفاضإلاب ةثالثلا ءايشألا دحأب الإ لمعتسي ال ليضفتلا لعفأ :تلق نإف
 . ربكأ هللا : كلوق يف امك اهنع ادرجم لمعتسي دق :تلق . انه اه كلذ نم ءيش سيلو نم

 : ةبوجأب هنع بيجأ :تلق . هتحت ةدئاف ال هنع ىنغتسم رثكأ وأ : هلوق :تلق نإف

 وه ديكأتلا ىنعم نأل « ١١( ةيآلا : ةقاحلا) (ةدحاو ةخفن> : ىلاعت هلوقل ديكأتلل هنأ : لوألا

 . هابأي فطاعلا للخت نأب درو :لمكألا لاق كلذك اذهو لوألا نم ديفتسا ام يناشلا نم دافتسي نأ

 . «يفاكلا» بحاص وه در يذلا :تلق

 وأ ليم وحن ءاملا نيبو هنيب نأ هنظ يف ناك ولف « نظلاو زرحلاب فرعت ةفاسملا نأ :يناثلا هجولاو

 . ليم هنأ نيبتي ىتح زوجي ال لقأ

 ةفرعم : تلق ؟ كلذ ققحتي نيأ نمف اًنظ وأ اًررح هنأ ىلع ينبم هنأل رظن هيفو : لمكألا لاق

 . هيلع ينبم نوكي نظلاو زرحلاب ةفاسملا

 . ةقباطملاب مكحلا مهفب هركذف مازتلالا ال ةقباطملا تالالدلا يف لصألا : يزارتألا لاق :ثلاثلا

 زاوج هنم مهفيو قباطملا هانعم اذه نأل « ليم : هلوق نم مهف ةقباطملاب مكحلاو بيجع اذه :تلق

 . ىلوألا قيرطلاب هنم رثكأ يفف رادقملا اذه يف مميتلا

 ةفاسملاف همادق ناك نإ ءاملا نأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور ركذ هنأ :عبارلا

 . اًبايإو اًباهذ لايمأ ةعبرأ نوكي نأ هنم مزل هنأل رظن هيفو ليمف نكي مل نإو ناليم

 عبرو تلص نإف : هلوق يف يوارلا نم اكش كلذ نوكي نأ لمتحي : يجورسلا لاق :سماخلا

 امهنم دحاو لك نأ ىلإ ةراشإ هثلث وأ اهقاس عبر : ليق اغنإ هنأل رظن هيفو « فوشكم هثلث وأ اهقاس

 . ةياور

 لوق ىلع رثكأ وأ همامأ اميف رثكأ وأ : هلوقو « ثالثلا تاهجلا ىف ليم : هلوق نأ :سداسلاو

 . عبارلا هجولا هب در اب درو نیلیم طرش نم

 دودحلاك رشكألاو لقألا عني نأ : لوألا : عاونأ ةعبرأ عرشلا هردق يذلا نأ :عباسلا

 4ةرذ لاقثم ملظي ال هللا نإ # : ىلاعت هلوقل اهعنيي نأ : يناثلا .ثيراوملاو ةضورفملا تاولصلاو

 . ةاكزلاو ةقرسلاو ةداهشلا باصنك رثكألا ال لقألا عني نأ :ثلاثلا . ٤١( ةيآلا : ءاسنلا)

 ريغ نم نوفدملا تيملا ىلع ةالصلا زاوج ةدمو دترملا لاهمإ ةدمك لقألا ال رثكألا عني نأ : عبارلا

 . نيرظانلل اهيبنت هركذ ثلاثلا عونلا لبق نم باتكلا يف امو « ةالص

 ديعصلاو : ةلأسملا باوجو « دجي مل نم : هلوق نعأدتبملا ربخ :ش (ديعصلاب مميتي) :م
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 بارتلا :مالسلا هيلع هلوقو (٦ةيآلا :ةدئاملا) € اًبيط ديعص اومميتف ءام اودجت ملف  :ىلاعت هلوقل

 ءاملا دجي ملام ججح رشع ىلإ ولو ملسملا روهط

 4 اًقلز اديعص حبصتف : ىلاعت هلوقل ضرألا هجو ديعصلا بلعث لاقو : يرهوجلا لاق « بارتلا
 هدوعصل هب يمس تاقرطو قرطو قيرط لثم تادعصو دعص : عمحجلاو ٤٠(  ةيآلا : فهكلا)

 . هيلع دوعصم وأ لوعفم ىنعب ليعف وهو

 ناك ‹ ضرألا هجو : ديعصلا : «جاجزلا يناعم» يفو «بلعثو ليلخلاو يبارعألا نبا هاكح
 ال اًرخص وأ ناك اًبارت ضرألا هجو اغإو «بارتلا هجو سيل ديعصلا نأل نكي مل وأ بارت عضوم

 . ضرألا هجو ديعصلا نأ يف ةخللا لهأ نيب اًقالخ ملعأ ال : لاقو هيلع بارت

 «يوتسملا : ديرد نبا لاقو «رجش الو اهيف تابن ال يتلا ضرألا ديعصلا :ةداتق لاقو

 ۰ . بابلا اذه يف فالخلا يتأيسو

 نأ ىلإ اذهب راشأ ١( ةيآلا : ةدئاملا) € اًيط اديعص اومميتف ءام اودجت ملف  :ىلاعت هلوقل) :م

 يف اهلوزن ناك ( اديعص اومميتف # : ىلاعت هلوق وهف باتكلا امأ . ةنسلاو باتكلاب مميتلا توبث

 دقع سامتلا ىلع هعم سانلاو ةي هللا لوسر ماقأ نيح قلطصملا ينب ةوزغ يهو « عيسيرملا ةوزغ
 . ءام ريغ ىلع اوحبصأف عطقنا نيح - اهنع هللا يضر- ةشئاع

 «دواد وبأو يئاسنلاو ملسمو يراخبلا هاور دقعلا ثيدحب «مميتلا ةيآ ىلاعت هللا لزنأف

 رحآ ءاي اهدعب ةلمهملا نيسلا رسكو فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ءارلا حتفو ميم لا مضب عيسيرملاو
 ةوزغ تناکو . ةنيدملاو ةكم نيب ديدق ةيحانب ءام مسا وهو ةلمهم نيع هرخآ يفو . ةنكاس فورحلا

 . عبرأ ةنس : ليقو ءةرجهلا نم ةثلاثلا ةنسلا نم نابعش يف قلطصملا ينب

 تبنملا بيطلا : يعفاشلا لاقو .ًالالح :ليقو ءنيرثكألا دنع ًرهاط يأ 4 اًبيط # هلوق

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ىفوتسم هيف مالکلا ءيجيسو « بارتلا ريغب مميتلا زوجي ال اذهلو صلاحلا

 ملام ججح رشع ىلإ ولو ملسملا روهط بارتلا : اب هلوقو ) :م : هلوقب اهيلإ راشأ دقف ةنسلا امأو

 يبأو ةريره يبأ نع يور ثيدحلاو ىلاعت هلوق ىلع فوطعم هنأل رورجم : هلوقو :ش ( ءاملا دجي

 . امهنع هللا يضر - رذ

 ساقلا انثدح يمدقملا دمحم نب مدقم انثدح «هدنسم» يف رازبلا هاورف ةريره يبأ ثيدح امأ

 لاق : لاق ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم نع ناسح نب ماشه انثدح مدقم نب ءاطع نب ییحي نبا

 هسميلو « هللا قتيلف ءاملا دجو اذإف «نينس رشع ءاملا دجي مل نإو ملسملا ءوضو ديعصلا » : راك هللا لوسر
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 مدقم نمالإ هعمسن ملو ‹ هجولا اذه نم الإ ةريره يبأ نع ىوري هملعنال : رازبلا لاقو

 . ةقث ناكو

 نبا مدقم انثدح ةقدص نب دمحم نب دمحأ انثدح «طسوألا همجعم» يف يناربطلا هاورو

 هل لاق ءاج املف ةنيدملاب ةمينغ يف رذ وبأ ناك : لاق ةريره يبآ نع نيريس نبا نع هب يمدقملا دمحم
 ينإ : لاق « كمآ كتلك رذ ابأ اي » :لاقف « تكسف هيلع اهددرف تكسف « رذ ابأ اي » : ب يبنلا

 كئزجي » : ايب يبنلا هل لاقف «لستغا مث هتلحارب رتتساف هب هتءاجف ءامب ةيراجلا هل اعدف « بنج

 الإ نيريس نبا نع هوري مل : لاقو " «كدلج هسمأف هتدجو اذإف ةنس نيرشع ءاملا دجت مل ولو ديعصلا

 : لاقو رازبلا ةهج نم هباتك يف ناطقلا نبا ركذو «مدقم هب درفت مساق الإ ماشه نعالو ماشه

 . ةريره يبأ ثيدح نم بيرغ وهو حيحص هدانسإ

 يبأ ثيدح نم يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ ءاورف - هنع هللا يضر - رذ يبأ ثيدح امأو

 ولو ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا» : هي هللا لوسر لاق : لاق رذ يبأ نع نادجب نب ورمع نع ةبالق

 لاقو « دواد وبأ هاور ٠" ريخ كلذ نإف هترشب هسميلف ءاملا دجو اذإف ءاملا دجي مل ام نينس رشع ىلإ

 يف نابح نبا هاورو « «ملسملا روهط» : يذمرتلاو دواد يبأل ةياور يفو ‹ حيحص نسح : يذمرتلا

 ملذإ « هاجرخي ملو « حيحص نسح ثيدح :لاقو «(هکردتسم)» يف مکاحلا هاورو « هحیحص

 نأل« ماهيإلاو مهولا» هباتك يف ناطقلا نبا ثيدحلا اذه فعضو ةبالق يبأ ريغ اًيوار ورمعل ادجي

 . هلاح فرعی ال وهو نادجب نب ورمع هيف

 هفيرعت عم نادجب نب ورمع لاح ةفرعم يف يذمرتلا حيحصتب فتكي مل هنم بجعلا :تلق
 . ميجلا نوكسو ةدحوملا ءابلا مضب نادجبو « ثيدحلاب

 يفو «يذمرتلل ةياور يف الإ ظفللا اذهب عقي مل « (ملسملاروهط بارتلا): فنصملا لوقو

 )١( عمجملا . حيحصلا لاجر هلاجر : لاقو « رازبلل يمثيهلا هازع « )۲١١/١( .

 هثيدح نم بيرغ وهو ةريره يبأ ثيدح نم بيرغ وهو « حيحص هدانسإ : لاقو ناطقلا نبا هركذ : يعليزلا لاق

 «ةيارلا بصن» .ها . يذمرتلا هححص يذلا «رذ يبأ» ثيدح روهشملاو .ةلع هلو )۱١/۲۲١(.

 )۲( طسوألا مجعملا» «)١/  ۳؛نيرحبلا عمجم» يف يمشيهلا هركذو )٤۷۸( « عمجملا يف لاقو )۲١١/١(

 «حيحصلا لاجر هلاجر» .

 )۳( نابح نبا هاورو « (۲۱۱) يئاسنلاو « (۱۰۷) يذمرتلاو « (۰)۳۲۱ دواد يب ننس» : حیحص ) /۱۹٩(دراوم «

 «كردتسملا» يف مكاحلاو )١/ ٠۷١( يبهذلا هقفاوو هححصو .

014 



 رادقملا يف راتخملا وه ليملاو

 .«روهط ديعصلا» : دواد ىبأل ةياور

 دارملاو ‹ ةريره يبأ ثيدح ظفل اذكو « نينس رشع يأ :( ججح رشع ىلإ ولو ) : هلوق
 ىنعملاو « ءداحآلا ددع ىهتنم هنأل ةرثكلا لجأل ةرشعلا صيصختو .اهنيعب ةرشع ال ةرثكلا سفن
 نأ هانعم سيلو «نينس رشع ىلإ ءاملا مدع ةدم تغلب نإو «ىرخأ ةرم دعب ةرم مميتلا لعفي نأ هل
 .نينس رشع هيفكي ةدحاو ةعفد مميتلا

 هيف يوتسي هنود ام نأل ثدحلا عفرل يفكي يذلا ءاملا هب دارملا ( ءاملا دجي مل اذإف ) ف
 . مودعملاك ناكف ةالصلا ةحابتسا هب تبثت ال ذإ همدعو هدوجو

 يفنلا قايس يف ةركن (٣ةيآلا : ةدئاملا) € ءاماودجت ملف ل : یلاعت هلوق يف «ءام »تلق نإف
 ىنعم ناكف ةيمكحلا ةراهطلا نايبل تقبس ةيآلا :تلق . اًريثك وأ ناك ًاليلق ءام هب ىمسي ام لوانتف

 للحي ام دجوي مل ءوضولل يفكي ال ام دوجوبو ةالصلل اللحم اًروهط 4 ءام اودجت ملف * : هلوق
 . ةالصلا

 ظفلو «هلامعتسا ىلعاوردقت ملف : ةيآلا ىنعمو < ةردقلا دوجولا نم دارملا نأ ملعاو

 . هيلع ةردقلل لمعتسي ءيشلاب رفظلل لمعتسي امك دوجولا

 اهيلع فيلكتلا دامتعال انهاه ةردقلا ىلع هانلمحف هيلع ردق اذإ هدجوو هب رفظ ءيشلا : لاقي
 هئضوي نم دجيالو هنم ءوضولا هيلع رذعتاذإ يذلا[. . تأ ىر الا طب ترجرلا لغ ألا
 عضو هنآ ملعي اريثك ناك اذإ الإ مميتلا عنمب ال قيرطلا ىلع ىلع ءوضو امأ ءاملاو « مميتلا هل حابي

 . هنم برشلا زوجي ؤضوتلل عضو امو ءاوس ريقفلاو ينغلاو «برشلاو ءوضولل

 وأ شطعلل هيلإ جاتحي نمشلا اذكو زبخلاو شطعلل هيلإ جاتحي يذلا ءاملا : ينانيغرملا يفو
 اذكو «زبخلاو شطعلا ةجاح نود خبطلا ةجاح نأل «مميتي ال ةقرملا ذاختالو هعم مميت نيجعلا

 شطعو « هسفن شطعك هقيفر شطعو «شطعلا ءام ةلزنمب هعم مميتي دازلل هيلإ جاتحي يذلا نمشلا
 . كلذك هبلكو هتباد

 ةبيرقلا ةفاسملا نأ اراتخم هنوك هجو ءاملا دعب رادقم يف يأ :ش ( رادقملا يف راتخملا وه ليملاو) :م
 ءءاملا لوصو ىلإ جرحلا قاحلإل ليملاب ديعبلا ردقف« هل هزوجي دعبلاو مميتلا زاوج نم ةعنام ادج
 نعو . ناليم رصملا نيبو هنيب نوكي نأ هطرش : دمحم دنعو «لاوقألا نم هريغ نع زارتحا هيفو
 نسحأ اذهو مميتلا زوجي هرصب نع بيغتو ةلفاقلا بهذتو هب أضوتو هيلإ بهذ ول فا
 . هرصب نع ايئان ناك اذإ :لیقو . ادج

LAG 



 نأل ؛ توفلا فوخ نود ةفاسملا ربتعملاو «ةقيقح مودعم ءاملاو رصملا لوخدب جرحلا هقحلي هنأل

 مميتب هضرم دتشا ءاملا لمعتسا نإ فاخف ضيرم هنأ الإ ءاملا دجي ناك ولو «هلبق نم ىتأي طيرفتلا

 ءاملا نمث ةدايز يف ررضلا قوف ضرما ةدايز يف ررضلا نألو ء انولت امل

 زاوج : لیقو ‹خسرف : لیقو ‹ نيلم عطق :دمحم نعو ‹ ليم عطف : لیق ‹ يئانلا يف اوفلتخاو

 نم يدون ول : ليقو «سانلا تاوصأ عامس مدع :ليقو .ناذألا عامس مدع : ليقو «ةالصلا رصق

 مهتاوصأ نسحيو ريغلا ةباج دنع عطقني ال هيلإ بهذ نإ عئادبلا يفو . عمسي ال رصملا ىصقأ
 . بيرق وهف ءاملا لهأ تاوصأ عمسي ثيحب ناک نإ : لیقو . بيرق وهف ءارد تاوصأو

 . يخركلا هركذ اذكو « هيلع خياشملا رثكأو : ناخ يضاق لاق

 توف يشخ نإ : رفز لاقو غلبي :دمحم نعو اليم غلبي الو ليملا رابتعا لاوقألا برقأو

 .ابيرق ناك نإو ‹ زوجي تقولا

 ريغ ةبيرقلا ةفاسملا :تلق . يأرلاب اهدييقت زوجي الف ةفاسملا طارتشا نع قلطم صنلا :تلق نإف

 :م هلوقب هيلإ راشأ ‹ليملا امهنيب لصافلا انلعجف « عامجإلاب ةعنام ريغ ةديعبلاو « عامجإلاب ةعنام

 عوفدم وهو جرحلا هقحلي فلكم ا نأل يأ :ش ( ةقيقح مودعم ءاملاو رصملا لوخدب جرحلا هقحلي هنأل)

 . رصملا نيبو هنيب» : هلوق دنع هيف انملكتو ىلوأ ناكل ءاملا ةنابإب لاق ولف : يزارتألا لاقو .اعرش

 (توفلا فوخ نود) :م ءاملا ىلإ ءاملا نوك مميتلا زاوج يف رابتعالا يأ :ش ( ةفاسملا ربتعملاو) :م

 اذإ توفلا فوخ نود : لاقي نأب رخآ دیق ىلإ جاتحی اذه : يزارتألا لاقو . ةالصلا تقو يأ :ش

 ديعلا ةالص يف امك اربتعم توفلا فوخ نوكي فلح ىلإ ال توفلا فاح اذإ هنأل « فلحخ ىلإ ناك

 . مميتلا ىلإ جاتحي ىتح ةزانجلاو

 «رفز لوق نع زارتحا هيفو ًالصفم مكحلا اذه ركذي بيرق نع هنأل كلذ ىلإ جاتحي ال :تلق

 قالطإل لوقي وه ليم نم لقأ اًيرق ءاملا ناك نإو ‹تقولا توفل فاخ اذإ مميتلا زوجي هدنع نإف

 :ش ( هلبق نم يتأي ) :م ريصقتلا يأ :ش ( طيرفتلا نأل ) :م : هلوقب انليلد ىلإ فنصملا راشأو . ةيآلا

 . هنم ابيرق ءاملا ناك اذإ مميتي نأ هل سيلف ةالصلا هريخأت نم يأ

 :م اذه هنأش عضوم لک يفو ‹ نكل ىنعمب انه اه الإ :ش ( ضيرم هنأ الإ ءاملا دجي ناک ولو) :م

 نمو نوطبملاك كيرحتلاب نوكي ةرات ضرملا دادتشاو :ش ( مميتي هضرم دتشا ءاملا لمعتسا نإ فاخيف)

 : هلوق هب دارأ :ش (انولت ال) :م ةبصحلاو يردجلاب ءاملا لامعتساب نوكي ةراتو «ينيدملا قرعلا هب

 نمث ةدايز يف ررضلا قوف ضرملا ةدايز يف ررضلا نألو) :م ١( ةيآلا : ةدئاملا) € ىضرم متنك نإو#

 يف هررض قوف ءاملا لمعتسا اذإ ضرما ةدايز نم هفوخ يدنع هل لصاحلا ررضلا نأل يأ :ش (ءاملا

 هعافدناف ءاملا يف نمشلا ةدايز دنع اعوفدم جرحلا ناك اذإف « هنمث نم رثكأب عابي يذلا ءالا نمث ةدايز
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 ربتعاو «لامعتسالاب وأ لرحتلاب هضرم دتشي نأ نيب قرف الو ىلوأ اذهف مميتلا حيبي كلذو

 . صنلا رهاظب دودرم وهو فلتلا فوخ - هللا همحر - يعفاشلا

 . لالا نم زعأ سفنلا نأل ردجأو ىلوأ ضرملا ةدايز نم فوخلا دنع

 ال ةراشإ اذه :ش (ىلوأ اذهف مميتلا حيبي) م ءاملا نمث ةدايز نم انركذ امل ةراشإ :ش (كلذو) :م

 . ضرملا ةدايز نم انركذ

 وا) :م انرکذ امک نوطبملاک :ش ( كيرحتلاب هضرم دتشي نأ نيب) :م ضرملا يف :ش ( قرف الو) :م

 . يردجلاك ءاملا لامعتساب يأ :ش (لامعتسالاب

 يذلا اذهو «هوضع وأ هسفن فلت يأ :ش ( فلتلا فوخ - هللا همحر -يعفاشلا ربتعاو) م

 حرش يف انلوق لثشم ميدقلا هلوقو «- هللا همحر -يعفاشلل ديدجملا لوقلا وه فنصملا هركذ

 يف نأ :اهدحأ : قرط ةثالث هيف ركذ دقف ءربلا ءطبو ةلعلا ةدايز هنم فاخي ضرم امأ «زيجولا

 يرخطصاإلا لوقوهو «زاوجلا امهرهظأو «دمحأ لوق وهو عنملاامهدحأ :نالوق مميتلا زاوج

 ال ضرم ناک نإ : لاق حصألا وهو «ةيلحلا» يفو . ةفينح يبأو كلام لوق وهو هباحصأ ةماعو

 . مميتلا هل زوجي ال یمحلاو عادصلاك اررض هلامعتساب هقحلي

 ضيرملل زوجي ال هنأ «٠ يرصبلا نسحلاو « ءاطعو ‹«كلام نع ىكحيو ‹ زوجي :دواد لاقو

 مميتلا هل زوجي ال : سابعلا وبأ لاق لحملا يف اًنيش ءاملا لامعتسا نم فاح ولو ءاملا مدع دنع الإ

 . ىعفاشلا بهذم ىلع

 نم نمؤي ناك نإو «مميتلا هل سيل ةقارحلاو يردجلا رثأك نيشلا تناك نإ :امهريغ لاقو

 هنأ :ثلاثلاو . اًعطق زوجي ال هنأ قرطلا نم يناثلاو .نالوق هيف اریثک ههجو نم يذؤیو هفلخ

 . اَعطق زوجي

 یکحو . مميتلا هل حابي هتعفنمو هوضع ىلع وأ كالهلا هسفن ىلع فاح ول هنأ ىلع اوعمجأو

 امك زاوجلاب عطقي امهحصأو ضرما ةدايز يف امك نالوق هيف امهدحأ فوحخ يف «يواحلا» بحاص

 . روهمجلا لاق

 « نيلوق اًقوخم اًضرم فاخ نم مميتلا زاوج يف اولاق مهنأ نييقارعلا نع نيمرحلا مامإ لاقو

 ضرم ثودح فوخل مميتلا زاوجب عطقلا اهلك مهبتك يف دوج وملا نإف ‹ لكشم مهنع لقنلااذهو

 . لقنلا اذه يف نيمرحلا مامإ ىلع راكنإلا ىلإ ًضيأ يعفاشلا راشأ دقو «فوخم

 ¢ ىضرم متنك نإو) : هلوق وهو :ش (صنلا رهاظب دودرم) :م يعفاشلا لوق يأ :ش (وهو) :م
 دحأ ىلع الإ ميقتسي ال درلا اذهو لصف ريغ نم ضرم لكب مميتلا حابأ هنإف « ١( ةيالا : ةدئاملا)

 . روهشم ريغو حيحص ريغ وه يذلا هيلوق
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 ال رصملا جراخ ناك اذإ اذهو ديعصلاب مميتي هضرمي وأ دربلا هلتقي نأ لستغا نإ بنحلا فاخ ولو

 ء امهل اًنالخ ةفبنح يبأ دنع مميتي كلذكف رصملا يف ناك ولو ءانيب

 ديري ام # : ىلاعت هلوق وهو ةيآلا قايسب :تلق . هضرم دتشي ال نمل لوانتي ال فيك :تلق نإف

 يقابلا يقبف هضرم دتشي نم قحلي اغنإ جرحلا نإف (١ةيآلا : ةدئاملا) € جرح نم مكيلع لعجيل هللا

 .اهرهاظ ىلع

 . مدعلاب هدييقتل صنلا قالطإ ملسن ال :تلق نإف

 . ضيرملا نود رفاسملا قح يف طرش مدعلا :تلق

 يف ‹ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا هتملك :ش ( دربلا هلتقي نأ لستغا نإ بنحجلا فاخ ولو) :م

 يف لاق . ثدحملا ركذي ملو بنجلا ركذ هنإ مث فاخ» هلوقل لوعفم هنأ ىلع بصنلا لحم

 رصملا يف حيحصلا بنحجلا مث : ناخ يضاق ركذو . ةفينح يبأ لوق ىلع ءاوس امهنإ : «رارسألا»

 زاج لاستغالا نم كالهلا فاخ اذإ رفاسملا امأو : هلوق ىلع مميتلا هل زاج دربلاب كالهلا فاخ اذإ

 فالتخا «ثدحملا يف ةفينح يبأ لوق ىلع هيف اوفلتخاف رصملا يف ثدحللا امأو « قافتالاب مميتلا هل

 : لاق هنأ هنع «ةياردلا» بحاص لاقو . يناولحلا هزوجي ملو « مالسإلا خيش هزوجي ةياورلا

 دعب مامحلا ةرجأ انرايد فرع يف نأل قافتالاب مميتي نأ ميقملل نوزوجي ال انرايد يف انخياشم

 . ةرسعلاب رذتعيو لستغيو مامحلا لخدي نأ هنكميف جورخلا

 نأ :هلوقل لعاف هنأل عوفرم وهو دربلا هلتقي نأ» : هلوق ىلع فطع :ش ( هضرمب وأ) :م

 . ةلأسملا باوج وه درل باوج :ش ( مميتي ) :م دربلا هضري يأ ضارمألا نم وهو «هلتقي

 فوخلا لجأل مميتلا هب ديري يذلا يأ :ش ( ناك اذإ) :م مميتلا زاوج ىلإ ةراشإ :ش (اذهو) :م

 جرحلا هقحلي هنأل هلوق هب دارأ :ش ( انيب ال رصملا جراخ) :م ضرملا وأ توما نم ءاملا لامعتسا نم

 .رصملا لوخدب

 دنع مميتي كلذكف رصملا يف) :م لتقلا وأ ضرما نم فئاخلا بنج لا ناك ول يأ :ش ( ناك ولو) :م

 يف حيحصلا بنجلا « ناخ يضاق» يف ركذو «دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل اًقالخ ةفينح يبأ

 . اًعيمج مهلوق يف مميتلا هل زاج لاستغالا نم كالهلا فاح اذإ رصملا

 ‹ ةفينح يبآ لوق ىلع هيف اوفلتخا ؤضوتلا نم كالهلا فاح اذإ رصملا ىف ثدحلملا امأو

 ارح نيعتملا ءاملا لامعتسا ىلع هنيعي نم هدنع ناك نإو «قافتالاب ممیتلا هل حابی ال هنأ : حيحصلاو

 فلتخا اكول نيعملا ناك نإو زوجيال : امهدنعو «ةفينح يبأ لوق يف مميتلا هل زاج ةأرما وأ

 هدنع مميتي رجأبو «قافتالاب مميتلا هل زوجي ال لدب ريغب نيعملا ناك نإ: ليقو < هلوق ىلع خياشملا.

 . مهرد عبرب الاقو «رثك وأ لق
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 نم دبالف ةقيقح تباث زجعلا نأ هلو « ربتعي الف رصملا يف ردان ةلاحلا هذه ققحت نإ نالوقي امه

 . هرابتعا

 يف ردان) :م زجحلا يأ :ش (ةلاحلا هذه ققحت نإ نالوقي) :م دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( امه) :م
 . ردانلا ربتعي الف مامحلا لوخد هيلع ةردقلا ىلع هيف بلاغلا نأل :ش ( ربتعي الف رصملا

 عم كالهلا فوخ ضرغلا ذإ :ش ( ةقيقح تباث زجعلا نأ) :م ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م

 ًاردان ناك ولو :ش ( هرابتعا نم دبالف) :م امهل لماش وهو جرحلا عفدل مميتلا ةيعورشمو ءاملا دوجو

 لامعتسا ىلع ردقي ال ناك اذإ اهنم فالخلا اذه ىلع رئاظن امهلو ءدربلا يف مدع ول امك اردان

 .جحلاو ةعمجلا ىلإ هدوقي ادئاق دجو اذإ ىمعألا اهنمو . هلوحي

 نم دجو اذإ دعقملاو ءاًدعاق يلصي هنيعي نم مثو هسفنب مايقلا نع زجع اذإ هنأ ىلع اوقفتاو
 ىلع لكلا :ليقو .ةعامجلاروضح الو جح الو لكلا دنع هيلع ةعمج ال ةعمجلا ىلإ هلمحي

 .فالخلا

 ءءاملعلا ةماع هيلعو ءاملا مدع دنع هتمآو هتجوز عامج هل زوجي رصملا جراح رفاسملا :عورف

 يعازوألاو «يروفلاو « ةداتقو« قاحسإو« ديزو ءرباجو «سابع نبا نع كلذ ىوري

 .رذنملا نباو ٠ قاحسإو «دمحأو ‹يعفاشلاو

 «رمع نبا نع هلثمو ‹« دوعسم نبا دنع مميتلا زاوج مدعل هعنيي : دوعسم نباو «يلع نعو

 نيبو هنيب ناك نإ ءاطع نع ءءام هعمو الإ هتأرما بيصي نأ هل بحأ ال : كلام لاقو . يرهزلاو

 نب ورمع ثيدحو «ناهجو هتهارك يف دمحأ نعو « زاج رثكأ ناك نإو اهبصي مل لايمأ ةثالث ءاملا

E؟هتجوز عماجيآ ءاملا ىلع ردقي الو بنجي لجرلا هللا لوسر اي :  » 

 . فيعض وهو ةاطرأ نب جاجحلا هدانسإ يفو دمحأ هاور نا : : لاق

 يفو اهل مميتي ةساجن هدسج ىلع ناك اذإ : هانعمو ءزوجيال ةنيعملا ةساجنلا نع مميتلاو

 ةداعإ يف هباحصأو دمحأل اًقالخ « ملعلا لهأ نم روهمجلا لوق وهو « حصيال هيديب هجو

 اديلقت بارتب ةساجنلا عضوم حسي نأ هل يغبني نكل « اهب مميتي ال هندب ىلع تناك ولو «هتالص
 . اهل

 دترملا : ينانيغرملا يفو . مميتلا اذكف ةساجنلا عضوم ريغ يف نوكي ال لسخلا نأ :انلو

 «عمجللا» « بذكلا دمعتي الو « فعض هيفو « ةاطرأ نب ر جاجح هيف : لاقو «دمحأل يمشيهلا هازع (1)
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 ناتبرض مميتلاو

 ءرفسلا يف عنم ولو «مثأيال هجورخ لبق تءاج ولو «مميتلا ةالصل ةداعإلا همزلت نوجسملا

 نآرقلا ةءارقل مميت ولو ء ءاملا ىلع ردقي ىتح يلصي ال نسحلا ةالص يفو «ديعي ال مميتلاب ىلصو

 دنع هب ةالصلا تزاج فحصلملا سم وأ دجسملا لوخدل مميت ولو «هب ةالصلا زوجت ال هنأ حيحصلا

 . هب يلصي ال ميلعتللو روبقلا ةرايزل مميتلا اذه ىلعو «هفالخب خياشملا ةماعو يخلبلا ركب يبأ

 نأ هل زاجف نآرقلا ةءارقل وأ« ةوالتلا ةدجس وأ« ةزانجلا ةالصل مميت ول : «ةفحتلا »يفو

 ربتعي ال ثيح دجسملا لوخدو فحصملا سمل مميتلا فالخب ةراهطلاب الإ زوجي ال ام عيمج يدؤي

 وه ليقو ةوالتلا ةدجسل مميتلا زوجي ال يرودقلا يفو . ةالصلا ءازجأ نم امهنأل امهقح يف الإ

 ةبرق اهنأ ىلع ءانب اهيلصي :دمحم نعو «ةبوتكملا هب يلصي ال ركشلا ةدجسل مميت ولو « زئاج
 .هدنع

 « هب قحأ ءاملا بحاصف امهدحأ يفكي ام ءاملا نم مهعم « تيمو« ترهط ضئاحو « بنج

 لجأل هلامعتسا زوجي ال مهل ءاملا ناك نإو « تيملا نم هعيبي : ةيعفاشلا ضعب لاقو « كلام لاق هبو

 احابم ناك نإو امميتيو تيملا ىلإ امهبيصن افرصي نأ يغبنيو :«طيحملا »يفو . تيملا بيصن

 . لجرلاب ةأرملا يدتقتو < ا ةأرملا مميتتو « هب ىلوأ بنجل اف

 ثدحم مهعم ناك نإو « ءطولا يفاهجوز قح لجأل هب ىلوأ ضئاىحلا :دمحأ لاقو

 رصملا يف سوبحملا :«عئادبلا» يفو . حصأ لوألاو «ىلوأ تيملا : ليقو ينانيغرملا لاقو . كلذكف

 «رفز لوق وهو« يلصي ال هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو .ديعيو مميتي يلصي رهاط بارت هدنع
 ال هنإف اًميظن ابارت الو ءءام دجي ملاذإو «سوبحملاو ضيرملاك ديعي الو يلصي : فسوي يبأ نعو

 .دمحم نع تاياورلا ةماعو « ةفينح يبأ دنع يلصي

 : فسوي وبأ لاقو . مميت وأ ءوضوب الإ تقولا جرخ نإو يلصي ال : ةيكلاملا نم غبصأ لاقو

 يلصي اغنإ : خياشملا ضعب لاقو . ناميلس يبأ ةياور يف دمحم لاق هبو « ديعيو ءاملاب يلصي

 يدؤي هنأ هنع حيحصلاو «دوجسلاو عوكرلاب يلصي اًسباي ناك نإو اًبطر ناكملا ناك اذإ ءاييإلاب

 هرکذ يلصي ال ءام دجي مل نم نأ - امهنع هللا يضر- دوعسم نباو « رمع بهذمو « ناک ام فيك

 سجن بوث يف وأ « ةلبقلا ريغ ىلإ وأ  ةراهط ريغب ةالصلا نأ هيلع لد «طيحملا» يفو «لاطب نبا
 . امهيف رفكي الو ةراهط ريغب رفكي ال هنأ حيحصلاو «رفكي ادمعتم

 هاطعأ نإف « هب ءیزهتسم هنأل هتالص يف يضع ءاملا اذه ذخ : يدوهي هل لاق « يلصي مميتم

 . داعأ اهدعب

 نباو نسحلاو ‹يعخنلاو ‹«يروثلاو « ديدجلا يف يعفاشلا لاق هبو :ش ( ناتبرض مميتلاو) م
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 يف كلامو «رمع نبا لوق وهو «يضاقلا ليعامسإو «مكحلا نباو «يعازوألاو ثيللاو « عفان

 فكلا لصفم غسرلاو «نيغسرلا ىلإ نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض :دمحأو كلام لاقو «ةنودملا»
 .رصنخلا يلي غوسرك هل رخآلاو ماهبإلا يلي عوكو عايك اًضيأ عاك : لاقيو «عوك هيفرط دحأو

 نبا لاقو . هیدیو ههجو امهنم ةدحاو لكب حسي ناتبرض : يح نباو « ىليل يبأ نبا لاقو

 ةبرضو فكلل ةبرضو هجولل ةبرض ةبرض : هنعو « اًعيمج امهل ةثلاثلا تابرض ثالث : نيريس
 ىورو « - هنع هللا يضر - قيدصلا ركب يبأ نع ىوريو «بكانملا ىلإ يرهزلا نعو . نيعارذلل
 ثيدحلا اذهب دحأ لقي مل : ةيطع نبا لاق ""هيعارذ فاصنأ ىلإ حسم ةي هللا لوسر نأ دواد وبأ

 . تظفح امیف

 حرش» يفو .نانثا ضرفلاو ثالث ىلإ بابحتسالا كلام نع يور دشر نبا دعاوق يفو

 «نيعارذلل ناتبرضو هجولل ناتبرض : عبرأ برضي : ءاملعلا نم ةفئاط تلاق ةزيزب نبال «ماكحألا

 ةبرض ناتبرض مميتلا : يعازوألا لاق :رمع وبأ لاق . ةنسلا يف لصأ هل سيلو : ةزيزب نبا لاقو

 ‹نيقفرملا ىلإ رايتخالاو نيعوكلا ىلإ كلام دنع ضرفلاو «نيعوكلا ىلإ نيديلل ةبرضو « هجولل

 ىلإ هيديو ههجو اهب حسي ةدحاو ةبرض مميتلا : هلوق رهشألا وهو يعازوألا نع يورو

 يفو «يسوطلاو قاحسإو دمحأ لاق هبو « ةياور يف يبعشلاو ءاطع لوق وه ضرفلاو «نيعوكلا
 . زاج نيتبرضب مميت نإف « ةدحاو ةبرضب مميتلا دمحأ نع نونسملا ةمادق نبال“ ينغملا»

 ليق :لمكألا لاقو . نيتبرضب لامكلاو « ةدحاو ةبرضب لصحي ءازجإلا : يضاقلا لاقو

 ضرألا ىلع هيدي برض نمف ‹«مميتلا يف لخاد برضلا سفن نأ ىلإ ةراشإ ناتبرض هلوق يف

 ىتأ ام دعب ثدحأ هنأل زجي مل امهب امهحسم مث هيعارذو ههجو امهب حسي نأ لبق ثدحأو مميتلل

 هيفك ألم نمك هزاوج يباجيبسألا ركذو .ءوضولا لالخ يف ثدحأ نمك ناكو « مميتلا ضعبب

 . هلمعتسا مث ثدحأ مث ءوضولل ءام

 نم دوصقملاو : ناتبرض مميتلاو هلوق دنع يزارتألا لاقو . يقانغسلا هلئاق : ليق : هلوق :تلق

 انلق انإو ةياورلا رهاظ وه امك باعيتسالا ىنعم اًميقحت عباصألا لالخ يف رابغلا لخدي نأ برضلا

 تءاج راثآلا نأل برضلا ظفل راتخا انإ ليق امو «برضلا دجوي مل نإو فاك عضولا نأل اذه

 راثآلا رئاس اذكو ( اومميتف $ :هلوق يف برضلاب هديقي مل ىلاعت هللا نأل «رظن هيفف برضلا ظفلب
 : هلوقو« ادجسم ضرألا يل تلعج » : هلوقو « ججح رشع ىلإ ولو ملسملا روهط بارتلا» : هلوقك

 «رمع نع ىزبأ نبا» ثيدح نم هوجرخأ )٠۲١( ةجام نباو « (۱۱) يئاسنلاو « (۳۲۲) دواد وب هاور : ذاش (۱)

 . !! «رامعا» ةصقلا ىكحي
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 . برضلا ظفلب راثآلا تءاج هلثمب لاقي الو برضلا ظفل ءاج اهضعب يف نأ الإ « ديعصلاب مكيلع»

 لدت اهنأل حيحص ريغ ةثالثلا ثيداحألاو ةيآلاب كلذ ىلع هلالدتسا نأل رظن هرظن يف :تلق

 يف اهنم «برضلا ظفل اهيفو اهريغ ثيداحأب هتيفيكو « هتيفيك ىلع لدت الو مميتلا ةيعورشم ىلع
 ةبرض ضرألا هديب برض مث : هيفو ملسمو يراخبلا هجرخأ - هنع هللا يضر - رامع ثيدح

 . « ضرألا كيديب برضت نأ كيفكي اغنإ» : مالسلا هيلع لاقف : ىرخأ ةياور ىفو «ةدحاو

 لوسر لاق : لاق ٩ هننس» يف ينطقرادلاو «هکردتسم» يف مکاحلا هاور رمع نبا ثیدح اهنمو

 يف نارخآ ناقيرط هلو « نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض ناتبرض مميتلا» : ايك هللا
 هيلع يبنلا نأ رخآلا يفو ديعصلا ىلع انيديب انبرضف مالسلا هيلع هللا لوسر عم انمميت : امهدحأ

 . «نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض نيتبرض مميتلا يف» : لاق مالسلا

 هجولل ةبرض ناتبرض » : لاق هيَ يبنلا نع هنع «كردتسملا» يف مكاحلا هاور رباج ثيدح اهنمو

 . دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو . ١ نيقفرملا ىلإ نيعارذلل ةبرضو

 : لاق مالسلا هيلع يبنلا نأ «هدنسم» يف رازبلا هاور - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح اهنمو
 ۳ 2 8 ا 2
 . "«نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض : ناتبرض مميتلا يف

 : لاق رساي نب رامع نع هنع دواد وبأ هج رخأ - امهنع هللا یضر - سابع نبا ثیدح اهنمو

 . ةدحاو انبرضف انرمأف ءاملا دجن ملاذإ بارتلاب حسملا يف ةصخرلا تلزن نيح موقلا يف تنك

 «يئاسنلاو «دواد وبأو «ملسمو «يراخبلا هجرخأ يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح :اهنمو

 اهيفو ةريثك قرط رامع ثيدحلو «« ضرألا ىلع هيديب برضو اذكه عنصت نآ كيفكي ناك اغنإ» : هيفو

 . هنع هللا ىضر- باطخلا نب رمع هيف قيرط هقرط ةلمج نمو «برضلا ظفل

 مميتلا» : لاق ةي يبنلا نع - هنع هللا يضر - يناربطلا هجرخأ ةمامأ يبأ ثيدح : اهنمو

 )۸1 ۰۱۸۰ /۱) ينطقرادلاو AA)» ‹ ۱۸۷ /6) «لماکلا» يف يدع نبا هاور : رمع نبا ىلع هفقو حيحصلا ()

 ‹ ناطقلا ىيحي هفقوو ء«نايبظ نب يلع هعفر اذكه» : ينطقرادلا لاق )۱۷۹/١(. “كردتسملا» يف مكاحلاو

 . «باوصلا وهو امهريغو ميشهو

 : لاقو )١/ ۱۸١( ينطقرادلا هاورو < يبهذلا هقفاوو هححصو )١/ ۱۸١(« «كردتسملا» يف مكاحلا هاور (۲)

 .ها «هفقو باوصلاو « تاقث هلاجر»

 لوق يعليزلا ظفاحلا لقنو ء ٤٤١( /۲) ءافعضلا يف لماكلاو « ١٠١/ ۲٠۳( دئاوزلا عمجم» عجار : هوفعض (۳)

 . (۲۲۳ /۱) «ةيارلا بصن» . « هجولااذه نم الإ ةشئاع نع ىوري هملعن ال : رازبلا

 )٤( رجح نبا ظفاحلل «ةياردلا» عجار : لولعم ثیدحلا )1۸( .
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 : ناتبرض مميتلا : مالسلا هيلع هلوقل ‹ نيقفرملا ىلإ هيدي ىرخألابو ههجو «امهادحإب حسمي

 ‹ نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض

 . '«نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو « هجولل ةبرض ناتبرض

 هيفكب مالسلا هيلع هللا لوسر برض هيفو ةي يبنلا مداخ علسألا ثيدح : اهنمو
 شالا

 حاحص ةفوقوم قرط عبرأب - امهنع هللا يضر- رمع نبا ثيدح نم يواحطلا جرخأو

 ىلإ نيعارذلل ةبرضو «نيفكلاو هجولل ةبرض : لاق هنأ نسحلا نع جرخأو «برضلا ظفل اهيفو

 جرخأو « مميتلا نع بويأ هلأس نيح ضرألا ىلع هيديب برض هنآ ملاس نع جرخأو .نيقفرملا
 اذإف . «نيقفرملا ىلإ نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض مميتلا» : لاق هنآ -مالسلا هيلع- يبنلا نع يبعشلا

 تءاج راثآلا هلثل لاقي الو « برضلا ظفل ءاج اهضعب ىفو يزارتألا لوقي فيكف اذكه رمألا ناك

 . ءاذكه لقي مل كلذ ىلع علطا ولو «برضلا ظفلب

 . هللا همحر- ةعيرشلا جات هلئاق « ليق امو :هلوقو

 :ش (ىرخاألابو) :م ههجو نيتبرضلا ىدحإب مميتملا حسي يأ :ش ( ههجو امهادحإب حسمي) :م
 يفن هيف : لمكألا لاقو «نيقفرملا عم يأ :ش (نيقضرملا ىلإ هيدي) :م ىرحخألا ةبرضلاب حسو يأ

 - ةفينح يبأ نع نسحلا ةياورل يفن كلام نع ةياور وهو «طابآلا ىلإ حسي هنإف يرهزلا لوقل

 . امهنع هللا يضر - سابع نبا نع يورم وهو غسرلا ىلإ هنآ - هللا همحر

 لوقو هلوق وه لب « هدحو يرهزلا لوق سيلاذهو « «ةياردلا جارعم» نم اذه ذحخأ :تلق

 هللا يضر - سابع نبا نع يورم وهو :لاق مث «يعفاشلل يدق لوقو « شمعألاو ‹يعازوألا

 . هجرخم نیبی ملو - امهنع

 اذه ىور « نيقفرملا ىلإ :ش ( نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض ناتبرض مميتلا : مالسلا هيلع هلوقل) :م

 . بيرق نع اهعیمج انرکذ دقو ‹-مهنع هللا يضر- ةشئاعو «رباجو « رمع نب هللا دبع ثيدحلا

 هللا دبع نع « نايبظ نب يلع الإ هدنسأ ادحأ ملعأ ال : رمع نبا ثيدح يف مكاحلا لاقو

 : ينطقرادلا لاقو « عفان نع كلامو « امهريغو ميشهو ديعس نب ىيحي هفقو دقو « قودص وهو

 ‹« يدع نبا لاقاذکو ‹باوصلا وهو هريغو ناطقلا نب ىيحي هقثو دقو نايبظ نب ىلع هعفر اذكه

 »«ثيدح ةئامعبرأ عضو : ةبعش لاق «ريبزلا نب رفعج هيف» : لاقو ٠ ريبكلا» يف يناربطلل يمثيهلا هازع (1)

 )١١١/١(. «عمجلملا

 . )۲٠۸/١( «ننسلا» يف يقهيبلاو « (۱۷۹ )١/ ينطقرادلا هاور : فيعض (۲)

 . هوفعض « ردب نب عيبرلا» ىلع هرادمو :تلق

oY 



O 

 وبأو « يئاسنلا لاقو «ءيشب سيل :دواد وبأ لاقف نايبظ نب يلعب ثيدحلا اذه مهضعب فعض دقو

 . ثيدحلا يهاو : ةعرز وبأ لاقو . كلذ لثم متاح

 ثیدحو « امهریغو میشهو ديعس نب ییحی هفقوو «قودص : لاقو « مكاحلا هقثو :تلق

 دمحم نب نامثع هيف يزوجلا نبا لاقو « تاقث مهلك هلاجر ينطقرادلا لاقو مكاحلا هححص رباج

 دقو « هيف ملكت نم نيبي مل هنأل هنم لبقي ال مالكلا اذه لاقو خيشلا بحاص هبقعتو هيف ملكتم وهو

 . حرص هيف ركذي ملو متاح يبأ نبا هركذو مصاع يبأ نب ركب وبأو « دواد وبأ هنع یور

 انأو رظن هيف يراخبلا لاق [ تيرخلا نب شيرحلا] ثيدح يف اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحو
 . هلاح فرعأ ال

 نيش هرخآ يفو فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ءارلا رسكو ةلمهملا ءاحلا حتضب شيرح :تلق

 يفو فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ةروسكملا ءارلا ديدشتو ةمجعملا ءاخلا رسكب تيرخلاو ٠ ةمجحعم

 « ةرامع نب يمرح هنع ىورو ةكيلم يبأ نبا نع ىور : الوكام نبا لاق . قوف نم ةانثم ءات هرخآ

 ثالث لوقي نم ىلعو ةبرض مميتلا لوقي نم لوق ىلع ةجح ثيداحألا هذهو ميهاربإ نب ملسمو
 . بكانملا ىلإ لوقي نم ىلعو نيقفرملا ىلإ لوقي نمل ةجحو « تابرض

 لوصألاب هبشأ نيعارذلا بوجوو ةياورلا يف حصأ نيفكلا ىلع راصتقالا : يباطخلا لاقو

 . سايقلا يف حصأو

 ةيآلا ردص يف سأرلا حسمو ةثالثلا ءاضعألا لسغ ءوضولا يف بجوأ ىلاعت هللا نأل :تلق

 هجولا ركذ اغنإو «ءوضولا يف هيلع اناك ام ىلع هيف ناوضعلا يقبف مميتلا يف نيوضع اهنم طقسأو

 همكح ذخؤي ناك هنأل امهركذ ىلإ جتحي مل كلذ الول ذإ نيرخآلا نيوضعلا طاقسإ لجأل نيديلاو

 . ءوضولا نم

 ىلع حسم ثيح ءوضولا ىلع هلمحي ملو مميتلا يف نيديلا مكح ةي يبنلا نيب دقف :تلق نإف

 لمحي نيقفرملا ىلإ الب هحسم تبث نإو- هنع هللا يضر- رامع نع ثلاثلا ثيدحلا يف نيفكلا

 . هكرت امل اًبجاو ناك ول ذإ بابحتسالا ىلع

 . ءوضولا يف نيدوهعملا نيفكلاب ربع هلعل :تلق

 اذه عني «نيغسرلا ىلإ كيفكو كهجوامهب حسمت مث »ينطقرادلا ظفل يفو :تلق نإف
 . ليوأتلا

 . امهريغو ةدئازو ةبعش هقثو نامهط نب ميهاربإ ريغ نيصح نع اعوفرم هوري مل :تلق
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 هيدي صضفنيو

 ليق « فالح هيفو هريغو رابغ نم هيلع ام طقسيل ءيشلا كيرحت ضفنلا :ش (هيدي ضفنيو) :م

 ىتح امهضفنيو ضرألا ىلع هيديب برضي نأ طوحألا «دازلا »يفو . نيترم ليقو « ةرم ضفني

 هدي عباصأ عبرأ نطابب حسيو امهضفنيف ىرخأ برضي مث ههجو امهب حمسيف بارتلا رثانتي

 هعارذ رهاظ ىرسيلا هفك نطابب حسي مث نيقفرملا ىلإ عباصألا سوؤر نم ىنميلا هدي رهاظ ىرسيلا
 . كلذك ىرسيلا هديب لعفي مث ىنميلا هدي ماهبإب ريو غسرلا ىلإ ىنميلا

 م هللا لوسر مميت -امهنع هللا يضر- رباجو رمع نبا ىكح اذكه «ةياردلا» بحاص لاق

 مث ههجو امهب حسمو طئاحلا ىلع هيدي برض هيفو دواد وبأ هاور رمع نبا ثیدح :تلق

 دقواذه ريغ ثيداحأ رمع نبالو فيعض هدنسو « ثيدحلا . . هيعارذ حسمف ىرخأ برض

 »لاق هيبأ نع ملاس ثيدح نم ينطقرادلاو مكاحجلا هجرخأ رخآ ثيدح هلو « بيرق نع اهانركذ

 مث انهوجو اهب انحمسف انيديأ انضفن مث بيطلا ديعصلا يلع انيديأب انبرضف يك هللا لوسر عم انمميت

 رهاظ نم رعشلا تبانم ىلع فكألا ىلإ قفارملا نم انيديأب انحسمم مث ديعصلا ىرخأ ةبرض انبرض

 . فيعض وهو دواد يب نب ناميلس هیفو ' «نطابو

 . اًضيأ هانركذ- هنع هللا يضر- رباج ثیدحو

 جرعألا ينب نم لجر علسألا نع هدانسإب ريبكلا هباتك يف يناربطلا هجرخأ علسألا ثيدحو

 اي تلق « اذكو اذك فيك ينرأف مق علسأ اي يل لاقف مالسلا هيلع يبنلا مدخأ تنك لاق بعك نبا

 لاق بيطلا ديعصلاب مالسلا هيلع ليربج ءاج ىتح ةعاس ينع تكسف ةبانج ينتباصأ هللا لوسر

 لوسر برض :١ لاق مميتلا ةي هللا لوسر هملع فيك علسألا ىأر مث يوارلا لاق « علسأ اي مق

 ىلإ امهداع مث ةيحللا ىلع رمأ ىتح ههجو امهب حسم مثامهضفن مث ضرألا هيفكب ةي هللا

 امهرهاظ هيعارذ حسم مث امهضفن مث ىرخألاب امهادحإ كلدف ضرألا هيفكب حسمف ضرألا

 . «امهنطابو

  ظفاحلاو «ةباحصلا ةفرعم» يف يقرلا ركب وبأو يقهيبلاو «ينطقرادلاو « يواحطلا هجرخأو

 . ثيدحلا اذه فعضو« ىلحملا» يف مزح نباو ةباحصلا باتك يف ريثألا نباو لاجرلا باتك يف

 يف ةقفاوم بابلا يف ام ةياغ ةياورلا ىف هلقن يذلا «ةياردلا» بحاص هركذ ام ثيداحألا هذه يف

 8 اًبيرق ثيدحلا مدقت دقو « )١/ ۱۸٠١( «كردتسملاو» ء(١۱۸ /۱) « ينطقرادلا ننس » (۱)
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 -مهنع هللا يضر-رباجو رمع نبا ىكح دقو لمكألا لاق ام هنم بجعأو « ضفنلاو نيتبرضلا

 بحاص ركذو « دازلا» يف هركذ ام رخآ ىلإ ضرألا هيديب برضي نأ هتيفيكو ةي هللا لوسر مميت
 . «ةياردلا» بحاص هركذ ام لثم مميتلا ةيفيك “عيبانيلا»

 ةثالثب حسيو ىنميلا هفك ىلع ىرسيلا هدي عباصأ نطب عضي نأ يبني : انخياشم ضعب لاقو

 سوؤر ىلإ ةحسملاو ماهبألاب اهنطاب حسي مث « قفرملا ىلإ ىنميلا هدي رهاظ اهرغصأ عباصأ
 . كلذك ىرسيلا ديلا يف لعفي مث « عباصألا

 ىقبي ال ثيحب ههجو امهب حسييو امهضفني مث ضرألا ىلع هيدي برضي «طيحملا» : يفو
 امهضفنيو اينا ضرألا ىلع هيدي برضي مث نيرخنملا نيب يتلا ةرتولا حسي نأو « لق نإو ءيش

 . نيفخلاو سأرلا حسمك عباصأ ةثالث نم لقأب حسملا زوجي الو هيعارذو هيفك هجو امهب حسييو

 برضي هنأ ىلإ راشأو « امهنطابو هيفك رهاظ برضي هنأ انه اه ركذي مل «ةريخذلا» يف لاقو
 « هفك نطابب برضلا نأ ىلع لدف ‹ زوجي ال هفك رهاظ يلع حسملا كرت ول لاق هنإف امهنطاب

 ريغ نم زاج عباصألاو فكلاب مميت ولو « ضرألا ىلع اهرهاظو هفك نطابب برضي هنأ حصألاو

 . كلذ ىعاري نأ

 . ديعصلا ىلع هيدي برضيف مميتلا ةيفيك نع مامإلا تلأس - هللا هملس - : فسوي وبأ لاق

 لبقأ مث ديعصلا ىلإ حيحصلا ىلع داعأ مث ههجو امهب حسمف ربدأو امهب لبقأ “عئادبلا» يف لاق

 ال ىتح كلذ لعفي ليق ‹ ىرخألا عارذلا فك لكب حسم مث امهضفنو امهعفر مث ربدأو امهب
 رهاظ يف ةدحاو ةرم هيدي عفر املك ضفنلا لصألا ةالص يفو « هلثم ريصيف هيديب بارتلا تصلي

 مل اذإ رابغلا نأ رداونلا ةالص يفو « نيترم امهضفني رتولا ةالص يف فسوي يبأ نعو . ةياورلا

 نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض تابرض ثالث ىلإ جاتحت هذهو امهليلخت بجي هعباصأ نيب لخدي
 برضو تابرض عبرأ ىلإ جاتحي ةفينح يبأ نع فسوي يبأ نع يور ام ىلع للختلل ةبرضو

 قصتلي ىتح برضلا دنع ربديو امهب لبقي هعباصأ نيب بارتلا لخدي ىتح امهعضو نم نيديلا
 . هيديب بارتلا

 « ناخ يضاق» يفو ءوضولا يف امك هلوأ يف ىلاعت هللا ةيمست بحتسيو «طوسبملا »يف ركذو

 : يوونلا لاقو . يفكي ضرألا ىلع هبرضو حسي ال هنأ حيحصلاو هيف اوفلتخا ؟ فكلا حسي له

 هجولا ىلإ بارتلا لاصيإ بجاولا لب ناتبرض مميتلا يف طرتشي ال نييناسارخلا نم ةعامج لاق

 ههجوامهب حسمو ةدحاو ةرم هيدي برض ول اندنعو « تابرض وأ نيتبرض وأ ةبرضب نيديلاو

 ءادتقاو «هجولا ىلع حسملاب االمعتسم ريصي هيدي ىلع ناك يذلا بارتلا نإف زوجي ال هيديو
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 ةياورلا رهاظ يف باعيتسالا نم دبالو « ةلثم ريصي اليك بارتلا رثانتي ام ردقب

 . لل هللا لوسرب

 ىلإ مميتلا ىأر مث ةعكر رتولاو غسرلا ىلإ مميتلا ىري لجر «رداونلا» يف دمحم نعو
 ادحأ لأسي نأ ريغ نم كلذ لعف ناك نإو « هيف دهتجم هنأل ىلص ام ديعي ال اًنالث رتولاو نيقفرملا

 . هيف دهتجم ريغ هنأل ىلص ام ديعي مميتلا يف نيقفرملا ىلإو رتولا يف ثالثلاب رمأف لأس مث
 راشأو ضفني هلوقب قلعتم «ردقب » يف ءابلا :ش (ةلثم ريصي اليك بارتلا رثانتي ام ردقب) :م

 امك نيترمب الإو لعف يناثلا ىلإ جاتحا نإ لب دمحم نع يور امك ةرمب ردقي ال ضفنلا نأ ىلإ كلذب
 وهو ةلثم ريصي ال نآ وه دوصقملا نأل « يناثلا ىلإ جاتحي ال ةرمب رثانت نإ لب فسوي يبأ نع يور

 ريغتبو هقلخ ليدبت يف هنم لثمتي ام ميملا مضب ةلملا»و « نيترم وأ ةرم ناك ءاوس ضفنلاب لصحي
 لاقو . «ةياردلا» نم هذخأ لمكألا هرسف اذكه هريغتو هجو ديوست وأ وضع عطقب ناك ءاوس هتئيه

 ءاضعألا عطق اهلصأو : دازو هوحن يزارتألا لاق . حبقلا يف هيف لشمتي ام ةلثملا : ةعيرشلا جات

 . هجولا دیریو

 اذإ :ًالثم لثمأ ناويحلاب تلثم لاقي « ءاثلا نوكسو ميملا حتفب لثم لا ردصمل مسا : ةلثملا :تلق

 ‹ هفارطأ نم اًنيش وأ هريكاذم وأ هنذأ وأ هفنآ تعدج اذإ دبعلاب تلثمو « هب تهوشو هفارطأ تعطق

 نماذهو ةلثم ضفنلا كرت لعج هنأ «ةيادهلا» بحاص نم بجعلاو « رصني رصن باب نم وهو

 . ضفنلا كرت اذإ ةلثم ريصي الو اذكه هدورو مدعل عرشلا ثيح نم ال ةغللا ثيح

 وضع ثولتو اًبطر بارتلا ناكو اًريثك هيديب هذخأ نإ بارتلاب ههجو ثولت بابلا يف ام ةياغ

 ىنعملا يف لضف هل سيل هجولا ديوست : يزارتألا لاق . ةلثم ىمسي ال بارتلاب ءاضعألا نم

 ضقتيو «ةيادنهلا» بحابص لاق ولو <ةلغلا باشي امرا هبوشت ثوكي ةجولا وت اذإ مت يوغللا
 لعف مالسلا هيلع هنإ لاقي نأ نكي ناكل هيف ةمكحلا ركذي نأ دارأ ول «ىلوأ ناكل ةنسلل اعابتا هيدي

 . ىلوألا ةبرضلا يف هيدي يف لمعتسملا بارتلا رثأ لقني ال ىتح كلذ

 باعوتسا هلصأو نيقفرملا ىلإ هيديو ههجو بعوتسي هب راشأ :ش (باعيتسالا نم دبالو) م

 اًعيش كرت اذإ ىتح مميتلا يف طرش باعيتسالا لصأو « اهلبق ام راسكناو اهنوكسل ءاي واولا تبلق
 لصأو ‹ نيقفرملا يلإ هيديو ههجو بعوتسي نأ باعيتسالاو ءوضولا يف امك هزجي ملًأاليلق
 نع ثيدحلا يفو « بعو يثالثلاو بعوأ نم باعيإلا كلذكو ءيش لك يف لاصيإلا باعيتسالا

 نوجرخي يأ ةَ هللا لوسر عم رفسلا يف نوبعوي نوملسملا ناك -اهنع هللا يضر- ةشئاع

 . وزغلا يف مهعمجأ

 لاق -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع نسحلا هاور امع هب زرتحاو :ش (ةياورلا رهاظ يف) :م
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 «ءوضولا ماقم همايقل

 . فخلاو سأرلا حسم يف امك طرشب سيل باعيتسالا تاحوسمملا يف نأل لكلا ماقم موقي رثكألا
 نأ يغبني يئاولحلا لاقو هماقم ماقام اذكف هيف طرش وهو ءوضولا ماقم مئاق مميتلا نأ رهاظلا هجو

 هنأ -هللا همحر -ىعفاشلا بهذم هللا همحر يوونلا لاق . ىولبلا ةرثكل نسحلا ةياور ظفحي

 هيلع رهاظلا رعشلاو ةجرلا نم ةرهاظلا ةرشبلا ميم ىلإ تاركا لاصإإ بخجت

 يف يخركلا اهركذ يتلا يهو :لاق ءانبهذمك اهدحأ تاياور :ةفينح يبأ نعو لاق

 بارتلا لاصيإ هب دارأ نإو <« حيحصف باعيتسالا يف مهبهذمك هنأ دارأ نإ : هل تلق «هرصتخم)»

 هذهو هئزجی هنودو هئزجی مل مهرد ردق كرت نإ ةيناثلا لاقو . هنع ةياور الو هل اًبهذم كلذ سيلف

 حرشالو «ةريخذلا»و «طيحملا»و «طوسبملا» لثم انباحصأل تاهمألا بتكلا يف لصأ اهل سيل

 حسم :ةعبارلا عمام عبارلا [...]لاقو . اهوحنو «ديفملا»و٤ عئادبلا»و «يخركلا رصتخم

 . ةأرملا قح يف راوسلاو متاخلا حزن رهاظلا ىلع بجي هنإ مث هئزجي رثكألا

 تلخد اذإ ءابلا نإف ةدارب تسيل ديلا ةقيقح نأ ىلع ليلدلا لد دق : ليق نإف : لمكألا لاقو

 ىلاعت هلوق يف امك ةلص ءابلا بيجأ نأب «لحملا باعيتسا يضتقي الف ةلآلا ىلإ لعفلا ىدعت لحمل

 هيفو لحملا ضيعبت يضتقي الف ۹١( ةيآلا : ةرقبلا ةروس) (ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو

 : لاق هنأ وهو هنم نسحأ باوجلا يف لاق هنكلو ةعيرشلا جاتل باوجلاو لاؤسلا لصأ :تلق . ثحب

 فيسلاب برضي هلوق يف امك ةلص ءابلا تلعجف « ةروهشملا ةنسلاب تباث انه اه باعيتسالا نإ

 برضي هلوق يف ءابلا :تلق . اًقلخ عومجم هنأل باتكلا ةلالدب وأ « هوجري يأ « حرفلاب وجريو

 ىلإ ةراشإ فيسلاب برضي هلوق امهدحأ نيلاثم ركذ هنأكو ضيعبتلل يه اغنإو ةلصب تسيل فيسلاب
 ةلص هيف ءابلا نأ ىلإ ةراشإ حدقلاب وجريو هلوق يف ءابلاو ءوضولا ةيآ يف امك ضيعبتلل هيف ءابلا نأ
 . اًطرش باعيتسالا نوكي كلذك ناك اذإف مميتلا ةيآ يف امك

 « هجو هيف سيل مميتلا ةيآ يف ةلص ءابلا لعج نأ ىلإ هب راشأ هنأك « ثحب هيفو : لمكألا لاقو

 حسملاب سأرلا باعيتسا يضتقي الف ضيعبتلل ءوضولا ةيآ يف ءابلاف ءوضولا نع فلحخ مميتلا نأل

 . لصألا فلاخي ال فلخل ا نأل مميتلا يف نوكت نأ يغبني كلذف

 نأل ركذلا لبق رامضإ هنإ لاقي ال ءوضولا ماقم مميتلا مايقل يأ :ش (ءوضولا ماقم همايقل) :م
 ‹ هماقم ماق اميف اذكف طرش ءوضولا يف باعيتسالا : لمكألا لاق . بابلا لوأ يف ركذ مميتلا

 ‹ ةنسلاو باتكلا يف يديألا ركذ وهو ىضتقملاب المع اًبجاو بكانملا ىلإ حسملا ناكل ةفيلخلا الولو

 . هيف نحن ام فالخب لعفلاو لوقلاب دنزلا وهو عطقلا لحم نيب يي يبنلا نأل ةقرسلا ةيآ مزلي الو

 يقبو ناوضع ديف طقس هنأ ىرت الأ طقف حسملا يف رهظت ءوضولا نع مميتلا ةيفلخ :تلق
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 ءءاوس هيف ةبانحج لاو ثدحلاو ‹ حسملا متيل متاخلا عزنيو عباصألا للخي : اولاق اذهلو

 اذكف طرشب سيل ءوضولا يف يذلا حسملا يف باعيتسالاو ضعبلا نع اًملخ مميتلا راصف ناوضع

 . امهيف باعيتسالا طارتشا نم ناوضع ىقب ناوضع طقس امل :تلق نإف

 باتكلا يف يديألا ركذ وهو ىضتقملاب المع هلوقو مهنإف مميتلا ةيآ يف ءابلا الول معن :تلق

 . ةنسلاو

 ةيآ يف امآ امهيف ‹ ضيعبتلل اهنآ ضرغلاو ةلص امهيف ءابلا تناك ول هركذ ام هجوتي اغنإ :تلق

 .هلصأ فلاخبي الف هنع فلخ مميتلا نألف انه اه امآو ضيعبتلل اهنوك ىضم اميف ررقت دقف ءوضولا

 . خلإ . . . ةقرسلا ةيآ مزلي الو :هلوق

 نم ديلا عطق ىضتقاف ءاب اهيف تسيل ةقرسلا ةيآو «ةلص ءابلا نإ انلق اذإ كلذ مزلي اغإ :تلق

 . هيف نحن ام فالخب هنيب عراشلا نكلو < بكانملا

 عباصألا للخي) :م خياشملا يأ :ش (اولاق) :م اًطرش باعيتسالا نوك لجألو ىأ :ش (اذهلو) :م

 مسا هنإف «نيديلاو هجولل حسملا متيل :٠ هلوق . راوسلا عزنت ةأرملااذكو :ش (حسملا متيل متاخلا عزنيو

 بجي هعباصأ نيب لخدي ملاذإ رابغلا نأ «رداونلا» يف دمحم هركذ ام اذه ديؤيو « لكلل

 . هب زوجي

 زاوحلا امأ« ةلآلاو ةيفيكلاو زاوجلا ثيح نم مميتلا يف يأ :ش (ءاوس هيف ةبانح لاو ثدحلاو) م

 كلذكف ضرألا سنج نم ناك ام لكب ثدحملل زوجي امكف ةلآلا امأو . بنحجلا قح يف كلذكف

 لاقو . ءاملعلا هيلعو انباحصأ لوق وهو «طوسبملا» يف مالسإلا خيش لاق : يقانغسلا لاق

 نيب ةفلتخم ةلأسملا يقانغسلا لاقو . ءاملا دجي ىتح ةالصلا رخؤي بنج ا نأ يعخنلا نع :تلق

 يضر” رمع نب هللادبعو -امهنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبعو «رمع نع يور <« ةباحصلا

 . بنجلل مميتلا نوزوجي ال اوناک مهنا -امهنع هللا

 - باطخلا نب رمع نع يورملاف حارشلا نم هريغاذكو اذه مهنع جرخأ نم نيبي مل :تلق

 دجي مل نإو بنجلا مميتي ال » لاق هنأ هنع هدنسب «هفنصم)» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ -هنع هللا يضر
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 هذه نكسن موق انإ :اولاقو ي هللا لوسر ىلإ اوءاج اًموق نأ يور امل «سافنلاو ضيحلا اذكو
 مكضرأب مكيلع : لاقف ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا انيفو نيرهش وأ ارهش ءاملا دجن الو لامرلا

 ىتح لصت الف تبنجأف رفس يف تنك اذإ : لاق هنأ دوعسم نبا نع هدنسب اًضيأ یورو « اًرهش ءاملا

 . ءاملا دجت

 مميتلا زاوج ىلع مهدعب نمو ةباحصلا عامجإ هريغو «بذهملا حرشا» يف يوونلا لاق

 نع يورملا وهو دوعسم نباو رمع عوجراوركذ دقو ةبانحجلا وه يذلا ربكألاو رغصألا ثدحلل
 وأ > ىلاعت هلوق نأ مهنيب اميف فالتخالا أشنمو -مهنع هللا يضر- ةشئاعو « سابع نباو « يلع

 انباحصأ بهذف عامجلا ىلع وأ ديلاب سملا ىلع لومحم « (۳٤ةيآلا: ءاسنلا) (ءاسنلا متسمال

 ًاروهط مميتلا نوكي ال نأ سايقلا اولاقف لوألا ىلإ ةبانجلل نوفانلا بهذو يناثلا ىلإ ءاملعلا ةماعو

 سيلو سايقلا حصي ىتح ىنعملا لوقعم سيل هنأل بنجلل حابي الف ثدحملل ىلاعت هللا هحابأ امنإو

 . هقوف وه لب هب قحلی یتح هانعم يف

 يف ةبانجلاو ثدحلا مكح نيب ىلاعت هللا نإف « ةيآلا قايسل ازاجيم عامجلا ةسمالملاب ديرأ انلق

 مكنم دحأ ءاج وأ  هلوقب رغصألا ثدحلا ركذو ءاملا مدع لاح بارتلاب مكحلا لقن مث« ءوضولا ةيآ

 ناثدحلاو ناتراهطلا ريصتل ربكألا ثدحلا ىلع« متسمال» لمحيف « (١٤ةيآلا : ءاسنلا)( طئاغلا نم

 ثدحملل مميتلا عرش ىلاعت هللا نأ انملس نكلو ءوضولا ةيآ يف انركذ امك لدبلا ةيآ يف ناروكذم

 هللا ءاش نإ هنيبن ام ىلع فنصملا هرىكذ يذلا ثيدحلا وهو اًضيأ بنجلل هعرش يي هللا لوسرف

 نوكيف ديلاب سملا ىلع ةيآلا يف ةسمالملا لمح كلذ عمو بنجلل مميتلا حابأ يعفاشلاو « ىلاعت

 . مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم نيتفئاطلل اًملاخم اًنلاث ًالوق

 زوجي ينعي ءاوس سافنلاو ضيحلا يف مميتلا اذكو يأ :ش (سافنلاو ضيحلا اذكو) :م

 اولاقو يب هللا لوسر ىلإ اوءاج اًموق نأ يور امل) :م ضئاحلاو بنجلل زوجي امك ءاسفنلاو ضئاحلل

 مكيلع ايب لاقف ءاسفنلاو ضئاحلاو بنج ا انيفو نيرهش وأ ًارهش ءاملا دجن الو لامرلا هذه نكسن موق انإ

 هیوهار نب قاحسإو « «هننس)» یف ف يقهيبلاو < «هدنسم» يف دمحأ هاور ثيدحلا اذه :ش (مکضرأب

 E EE ف يناربطلاو « «هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأو « هدنسم» يف

 نوكيو ةعبرألاو ةث ةئالثلا رهشألا لامرلاب نوكن انإ اولاقف الب يبنلا اوتأ ةيدابلا لهأ نم اسان نأ ةريره

 فو تدا ضرألاب مكيلع ةا لاقف ءاملا دحجن الو ءاسفنلاو ضئاحلاو بنج ا انيف

 . حابصلا نب ىنثملا هدنس

 )۲٠۱٠۹/۱« يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» عج ار «هجو نم رثكأ ىلع هيف فلتخا دقو « هيلإ ةراشإلا مدقتو : فیعض (۱)
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 بارتلاك ضرألا سنج نم ناك ام لكب - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع مميتلا زوجيو

 . خينرزلاو لحكلاو ةرونلاو صجلاو رجحلاو لمرلاو

 دانسإ يفو «ثيدحلا كورتم يئاسنلا لاقو « اًنيش يواسي ال : يمرادلاو دمحأ مامإللا لاق

 نوكن انإ : لاقف ةي يبنلا لأس ًالجر نأ ظفلب يزارتألا هركذو « فيعض وهو ةعيهل نبا ىلعي يبأ

 مكيلع» : لاقف ؟ عنصن فيكف ءاملادجن الو ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجل ا انيفو رهشألا لامرلاب

 . ( ديعصلاب

 . تاهمألا بتك ىف هظفل ىلع تعقو ام :تلق

 . لالدتسالا هب متي الف فيعض ثيدحلا اذه :تلق نإف

 » هريغو يراخبلا هجرخأ -هنع هللا يضر- نيصحل ا نب نارمع ثيدح كلذ يف درو دق :تلق

 اي لاقف ؟موقلا يف يلصت نأ كعنم ام نالفآ لاقف موقلا يف لصي مل الزتعم الجر يأر ةَ هللا لوسر نأ

 . '”«كيفكي هنإف ديعصلاب كيلع لاق ءام الو ةبانج ينتباصأ ايب هللا لوسر

 رظن ربخلا فذح يفو ‹ كلذ وحنو يدنع وأ «دجأ وأ «دوجوم ءام الو يأ« ءام الو» :هلوق

 هريغ وأ يقس وأ ببسب دجو ول ثيحب ةيلكلاب ءاملا دوجو ىفن هنأكف يفنلا مومع نم هيف امل هرذعل
 . هلصح

 ىنعجب لعفلل مسا انه اه مكيلع ظفلو « مكضرأب مميتلا اولعفا يأ«مكضرأب مكيلع» :هلوق

 . مكضرأ لامعتساب يأ« مكضرأب مكيلع» : يزارتألا لاقو . ديزو اًديز كيلع لاقيو اوذخ

 . لعفلا ىلإ لب ضرألا ىلإ فاضي ال مميتلا :تلق

 رجحلاو لمرلاو «بارتلاك ضرألا سنج نم ناك ام لكب دمحمو ةفينح يبأ دنع مميتلا زوجيو) :م

 هب ىنبي ام وه : يرهوجلا لاقو . اًضيأ ميجلا رسكب لاقيو داصلا ديدشتو ميجا حتفب :ش (صجلاو
 ىمسي صجل ا نييرصملا ةغل يفو « ةيزاجح ةغل صجل ا ةصقلا فاقلا لصف يف لاقو « برعم وهو

 ىمسي يسرافلابو «اًثلك »ىمسي مهريغ ةغل يفو « فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ميجلا رسكب «ريجلا»
 :م أطخ ةرونلا زمه «برغملا »يفو هب ىلطي ام ةرونلا : يرهوجملا لاق :ش (ةرونلاو) :م . جك

 ضيبألاو رمحألا نيطلاو تاجازلاو ءايتوتلاو تيربكلا ءازلا رسكب :ش (خينرزلاو لحكلاو)

 حصي ال ٤: ناخ يضاق »يفو . يلبجلا يحلملاو خبس دارملاو صصجلملاو نيطملا طئاحلاو دوسألاو

 ءدرمزلاو « دجربزلاو« توقايلاب اًضيأ زوجيو اًقافتا زوجي ال ءاملابو بوذي هنأل حصألا ىلع

 «امهيحيحصا يف ملسمو يراخبلا هجرخأ : حيحص (1)
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 الإ زوجيإال : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو .لمرلاو بارتلاب الإ زوجي ال : فسوي وبأ لاقو

 اديعص اومميتف :  ىلاعت هلوقل - هللا همحر - فسوي ىبأ نع ةياور وهو ‹« تبنملا بارتلاب

 . -امهنع هللا يضر - سابع نبا هلاق اً ارت يآ 4 اط
 ءاملاب بولغملا نيطلاب زوجي الو . بطرلا نيطلاو ةيدنهلا ضرألاو .ناجرملاو « زوريفلاو شخلبلاو
 وبأ عنم دقو . اًقوقدم نوكي نأ يخركلا طرشو لصف ريغ نم ةياورلا رهاظ يف رجآلاب زوجيو

 . زوجي ال ةياور يفو ‹ «ةريخذلا» يف هركذ قوقدملا ريغ يف فسوي

 نم سيل رخآ ءيش هطلاخ ناك نإو زوجي صلاخ نيط نم ناك اذإ فازخلاو : «طيحملا »يفو

 لاق . ضرألا سنج نم سيل رخآ ءيشو ضرألا نم ذختملا جاجزلاف زوجي ال ضرألا سنج
 طلغ وهو ريبكلا ؤلؤللا وه مهدنع رهوجلاو قوحسملا رهوجلاب مميتلا ةفينح وبأ زاجأو : يبلعثلا

 ىلع عامجإلا يبطرقلا لقنو . رحبلا يف ناويح نم دلوتم وه لب ضرألا ءازجأ نم سيل هنأل هنم
 يبأ دنع امهب مميتلا زوجيف ةسيفنلا ءازجألا نم امهو هنم مهو وهو درمزلاو توقايلاب مميتلا عنم

 ةبلغلا تناك اذإ بارتلاب طلتخملاب زوجيو ةضفلاو بهذلا كوبسمب زوجي ال ؛طيحملا »يفو « ةفينح
 ىلع تماد ام اههبشأ امو ساحنلاو « ديدحلاو ةضفلاو بهذلاب زوجي : ينانيغرملا لاقو . بارتلل

 رابغلا نود بارتلاب مميتلا نأ ىلع ءاملعلا عيمجو :رمع وبأ لاقو . ءيش هنم عنصي ملو ضرألا

 . رجآلاو صجل اب خوبطملاو حناسلاو رحلاو نيجلاو «لمرلاو «بارتلاب زوجي كلام دنعو . زئاج
 لقنو . دمجلاو جلثلاو رجشلا ىتح ضرألا ىلع ناك ام لك زوجي : يعازوألاو يروشلا لاقو

 . خابسلاب هعنم قاحسإ نإو نارفعزلاو كسملاب هزاوج ناسيك نباو « ةيلع نبا نع شاقنلا

 ًالوأ لوقي ناك هنع عوجرملا هلوق اذه :ش (لمرلاو بارتلاب الإ زوجي ال :فسوي وبأ لاقو) :م

 . هلوق رخآ وهو هنع ىلعملا هاور صلاخلا بارتلاب الإ زوجي ال لاقف عجر مثاذكه

 دمحأ نعو « دمحأ لاق هبو رابغ هل يذلا :ش ( تبنملا بارتلاب الإ زوجي ال :يعفاشلا لاقو) :م

 . هب مميتلا زجي مل قرحملا نيطلاو فزخلا قد نإف « هب مميتلا زوجي هنأ لمرلاو ةخبسلا يف ةياور يف

 هلاق امو « ادحاو ًالوق هب زوجي ال لاق نم هباحصأ نمو «لمرلاب زوجي ميدقلا يف يعفاشلا نعو

 رخألاو زاوجلا امهدحأ نيلوق ىلع لاق نم مهنمو « بارت هطلاخي لمر ىلع لومحم ميدقلا يف
 بارتلاب الإ زوجي ال“ مامإلا »يف هيلع صوصنلا باحصأ هب عطق يذلا هبهذم نم فورعملا «همدع
 دمحأ لاق هبو « نيديلاو هجولاب قلعت رابغ هل رهاط بارتب الإ اندنع مميتلا حصي ال «ةيلحلا» يفو

 . قاحسإ لاق هبو ثرحلا بارت رابغ بارتب الإ حصي ال يعفاشلا باحصأ ضعب نع دوادو

 عوج رملا هلوق وهو فسوي يبأ نع ةياور يعفاشلا لوق يأ :ش (فسوي يبأ نع ةياور وهو) :م

 هللا يضر - سابع نبا هلاق اًسبنم اًبارت يأ (اًبيط اديعص اومميتف) ىلاعت هلوقل ) :م انركذ امك هيلإ
 هيبآ نع نايبظ يبأ نب سوباق ةهج نم يقهيبلا هاور « سابع نب هللا دبع هلاق يذلا :ش (-امهنع

orY 



eeueaneununncannnanuauannnaunsunecnnnununennunnanteunuandaunaQnucaneencenenandneaencanacsanccanacnonannonsnn 

 نع هيبأ نع سوباق نع ريرج ةهج نم هاورو « ضرألا ثرح بيطلا ديعصلا : لاق سابع نبا نع
 هلوقل ثرحلا لاق ؟بيطأ ديعصلا يأ هنع لئسو « ضرألا ثرح ديعصلا بيطأ لاق سابع نبا

 . (0۸ ةيالا: فارعألا) (هبر نذإب هتابن جرخي بيطلا دلبلاو» ىلاعت

 يذلا بارتلا يف تابنإلا طارتشاب لئاق ريغ هنأل هجوم ريغ اذه يف يعفاشلل لالدتسالا :تلق

 . حصألا يف طرشب سيل تابنإلا مميتلا يف لاقو « مميتلا هب زوجي

 اب لالدتسالا نوكيو حصألا ريغ يف طرش تابنإلا نأ ىلع لدي حصألا يف هلوق :تلق نإق

 وري ملو « يعفاشلاو فسوي يبأل لالدتسالا نوك كلذ شدخي ليق اهجوم سابع نبا نع يور

 . تاليوأتلا يف هركذ اذك لاق يعفاشلا دنع طرش وه امك فسوي يبأ نع

 .« ملسملا روهط بارتلا» ةي هلوقو ٠ ملسمو يراخبلا هاور ««اروهطو

 عيمجب مميتلا زاوج ىلع دمحمو ةفينح يبأل لالدتسا ةقيقحلا يف هركذ يذلا اذه :تلق

 امو ادجسم تلعج اهلك ضرألا نألو اهنم ءيش جرخي الف سنجلل اهيف ماللا نأل ضرألا ءازجأ

 انل اهتبرت تلعجو» يهو ىرخألا ةياورلاب ضروعو « اروهط لعج يذلا وه ادجسم لعج
 . «اروهط

 ادجسم ضرألا يل تلعج» هقرط عيمجو اهب كلام وبأ درفنا دق لصألا نأب بيجأو

 نوكي ام اًبارت ناكم لك لب بارتلا اهب داري ةبرتلا نوك عنميو سانلا فلاخ نب دادتعا الو «اًروهطو

 ‹ بقللا موهفم هنأبو ءةبرتلا لباقي اب ضرألا كلت سنج نم كلذ ريغ وأ لمرلا وأ بارتلا نم هيف

 عيمج ىلع هقوطنب لدي وهو قاقدلا الإ هب لقي مل : اولاق « نييلوصألا عيمج دنع فيعض وهو

 ىوقأ وهو« اًروهط ضرألا يل تلعجو هانعمو اًدجسم هلوق ىلع فطع اًروهطو ضرألا ءازجأ

 . بقللا موهفم نم

 نأ ىلع ليلد «لصيلف ةالصلا هتكردأ لجر اميأ» ةي هلوق : يراخبلا حرش يف ناطقلا نبا لاقو

 اهيلع ضرأ يف هكردت امك كلذ ريغ وأ صج وأ لمر ضرأ يف هكردت دق هنإف اهلك ضرألا دارملا

 . هريغ زوجي هنأ ال بلاغلا جرخم جرخ ةبرتلا ركذ نوكي نأ زوجيو بارت

 ءوضو ريخب يلصي بارت دجي ملاذإ لب يلصيو مميتي هنأ ىلع لدي ال «لصيلف»هلوق :تلق نإف
 . هيف ةجح الف هدنع هلاح بسح ىلع

 دمحم نع ةياور -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع روهط ريغب يلصيال هنإف ًالوأ عنملا :تلق
 ملامهدحأ :نيهجول انه اه ةداعإ الو روهط ريغب ةالصلاب هرمأي نم دنع ةداعإلا همزلت هنأبو
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 ضرألا هجول مسا ديعصلا نأ امهلو « هانيور يذلا ثيدحلاب لمرلا هيلع داز فسوي ابأ نأ ريغ

 رهاطلا لمتحي بيطلاو « هدوعصل هب ىمس

 روهط ريخب ةراهطلا مكح ةداعإلا بوجو يناثلا . ةا اهنيبل اهتداعإ تبجو ولف ةَ يبنلا اهركذي
 هضعب رسفي ثيدحلاو ۰ هدجسمو هروهط هدنعف ءاج دق هنأ رخآ باوجو دوجوم روهطلا انه اهو

 ت

 ريغ ال امهب امهدنع زوجي هنإف لمرلا بارتلا ىلع يأ :ش (هيلع داز فسوي ابأ نأ ريغ) :م

 فسوي وبأ داز يأ يعفاشلا ىلإ عجري نأ زوجيو « انلق امك بارتلا يلإ عجرت هيلع يف ريمضلاو
 قلعت ءابلا :ش (هانيور يذلا ثيدحلاب) :م هيف اقفتا يذلا بارتلا وهو يعفاشلا هيلإ بهذام ىلع لمرلا

 ناكو « ةي هللا لوسر ىلإ اوءاج اًموق نأ وهو هركذ ىضم يذلا وه « ثيدحلاب» دارو داز هلوقب

 . هانيور لوقي فيكف هوري مل وهو كلذ وحن وأ هانركذ يذلا ثيدحل اب لوقي نأ فنصملل يغبني

 :ش (ضرألا هجول مسا ديعصلا نأ) :م هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش (امهلو) :م
 فنصلملا هلاق يذلاو « ديعصلا ىنعم يف ةغللا لهأ هلاق ام« ديعصلاب مميت» هلوق دنع انركذ دق

 نآرقلا يناعم» يف لاقو . جاجزلاو «يبارعألا نباو «بلعثو « ليلخلاو ‹يعمصألا نع لوقنم

 وهاغإ بارتلا سيل ديعصلا نأل نكي مل وأ بارت عضولا يف ناك يفاني الو ضرألا هجو ديعصلا“

 (اًقلز اديعص حبصتف  ىلاعت هللا لاق « هريغ وأ هيلع بارت ال ارخص وأ ناك اًبارت ضرأللا هجو

 . ةغللا لهأ فالح هيف ملعأ ال جاجزلا لاقو . اًقلز نوكي ديعصلا نأ ملعف « ٤١( ةيآلا: فهكلا)

 . رجش الو اهيف تابن ال يتلا ضرألا ديعصلا : ةداتق لاقو

 نم هيلإ دعصي ام هنوكل يأ :ش (هدوعصل) :م ديعصلاب ضرألا هجو يمس يأ :ش (هب يمس) :م

 لعاف ىنعج ليعف هنأ ىلإ ةراشإ وهو « هدوعصل هب يمس فنصملا لاق لمكألا لاقو . ضرألا نطاب
 . ليلد الب قتلطملا دييقت تبنلا بارتلاب دييقتف كلذك ناك اذإف

 هلاق ام يلع لعاف ینعجب ناک اذإو « دوعصم ینعی لوعفم ینعمب نوکی لب كلذک سیل :تلق

 ‹ اًضيأ لعاف ىنعمب ءيجي هنإ اولاق اوناك نإو « انه اه كلذ دارملا سيلو « دعاص ىنعمب نوكيف

 مث < بابلا اذه يف مهيلإ عجري نيذلا مهو بلعثو «يبارعألا نباو « ليلخلا هيلإ راشأ انلق يذلاف

 دقف اًملطم ناك نإو ديعصلا نأل كلذك سيل ليلد الب قلطملل دييقت تبنملا با رتلاب هدييقتف هلوق

 نع هركذنام ىلع اًتبنم وأ ارهاط هانعم نأ يف فلتخا نكلو اًبيط# هلوق يهو ةفصلاب هديق

 . بيرق

 ىلاعت هلوق يف اًبيط ىنعم نأ يعفاشلا هلاق امع باوج اذه :ش (رهاطلا لمتحي بيطلاو) :م

 رسف ثيح سابع نبا لوقب كلذ ىلع رهاطلا يفنب لدتسا مث « اتبنم ابارت 4 اًبيط اديعص اومميتفل
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 ‹ عامجإلاب دارم وه وأ ‹ ةراهطلا عضومب قيلأ هنأل هيلع لمحف

 تبنملاو ءلالحلاو فيظنلاو «رهاطلا نيب كرتشم بيطلا نأ باوحجملا ريرقت « تبنملاب بيطلا
 وبأ لاقف« فيظنلا ىنعم امأو ثيبخلا فالح ةخللا يف بيطلا نإف ٠ رهاطلا ىنعب بيطلاو

 : ةرقبلا ) 4 مكانقزر ام تابيط نم اولك» ىلاعت هلوقف لالحلا ىنعجب امأو « فيظنلا بيطلا قاحسإ

 ةيآلا: فارعألا) (هبر نذإب هتابن جرخب بيطلا دلبلاو) ىلاعت هلوقف تبنلا ىنعجب امأو ۱۷١( ةيآلا

 نأل هيف طرش ةراهطلا نأل عامجإلاب رهاطلا هب ديرأ دقو « رهاطلا ىنعمب هنأ ىلعرشكألاو .(۸

 . هل مومعال كرتشملا نأل « هريغ داري ال ىنعملا هب دير اذإف اروهط نوكي ال سجنلا

 قيلا) :م انه اه رهاطلا ىنعم نأل يأ :ش (هنأل) :م رهاطلا ىنعم ىلع يأ :ش (هيلع لمحف) :م

 تبخملا بارتلا ناك ول هنأ ىرت الأ مك رهطيل ديرب نكلو) ةيآلا رخآ يف لاق هنأل :ش (ةراهطلا عضوم
 . بابلا اذه يف رثأ هل سيل تابنإلا نأ ملعف اعامجإ هب مميتلا زجي مل اًسجن

 . ًاضعب هضعب رسفي نآرقلا ذإ قيلأ تابنإلا نوكيف ضرألاب نورقم ةيآلا يف بيطلا : تلق نإف
 هلوق عضوم لاق ناكلاتبنم دارملا ناك ول هنأل رهاطلا دارملا نأ ىلع لدي ةيآلا رخآ :تلق

 . عرزلا بساني تابنإلا نأل ء اوعرزتل €مكرهطيل)

 هريرقت ارهاط نوكي نأ ( اًبيط $ نم دارملا نأ ىلع رخآ ليلد اذه :ش (عامجإلاب دارم وه وأ) :م

 كرتشملا يناعم دحأ نيعت اذإف « انآ انركذ امك عامجإلاب دارم رهاطلاو ةروكذملا يناعملا لمتحي هنأ

 . هل مومعال كرتشملا نأل يقابلا لطب ةدارإلل

 . كرتشملا مومعب لئاق يعفاشلا : تلق نإق

 اهو « يناعملا دحأ ىلإ ةفراصلا ةنيرقلا نع ظفللا درجتي نأو عمجلا عني ال نأ هيف طرش : تلق

 يضر- سابع نبا لوق نع بجي مل فنصملا نإ مث رهاطلا دارملا نأ ىلع « ةنيرقلا نع درجتي ملانه

 . هنع هللا

 سابع نبا نع لوقنملا اًضيأو ؟ رثألا فيكف دحاولا ربخب ديقي ال قلطملا نأ هنع :باوحل اف

 لد ديعصلا بيطأ ناك اذإ هنأل ثرحلا ريغب مميتلا زاوج ىلع لدي وهف ثرحلا ضرأ ديعصلا بيطأ

 . ةيخبسلاب مميتلا زوجي ال نأ لدي رثألا اذهب لالدتسالا مث « هب رومأم لا وهو ٠ بيط ريغ هنأ ىلع

 . زئاج هب مميتلاو « تبني الو ةحولم هيف يذلا بارتلا يه ةيخبسلا نأ يوونلا ركذو

 رثب نم ةي هللا لوسر لبقأ لاق هنآ وهو يعفاشلا ىلع اًضيأ دري يراصنألا مهج يبأ ثيدحو

 ههجوب حسمف رادجلا ىلإ لبقأ ىتح ةي يبنلا دري ملف هيلع ملسف لجر هيقلف ةنيدملاب عضوم لمج
 ةينبم ةنيدملا ناطيح يواحطلا لاق . اًقيلعت ملسمو ادنسم يراخبلا هاور « مالسلا هيلع در من هیدیو
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 انولت ام قالطإل - هللا همحر - ةفينح ېبأ دنع رابغ هيلع نوکی نأ طرتشی ال مث

 راصقلا نبا لاقو ةا هلعف امل مميتلا اذهب ةراهطلا تبثت مل وأ بارت ريغ نم ةدوس ةراجح نم

 لاق يرذاملا لاقو « بارتلا طارتشا يف يعفاشلا ىلع[ . . .] رادحلاب ةي يبنلا مميت يكلاملا
 . ريغصتلاب ميهج وبأ باوصلا مهج يبآ يف يبهذلا لاقو ذاش لوق يعفاشلا

 (-هنع هللا يضر-ةفينح يبأ دنع رابغ) :م ديعصلا ىلع يأ :ش (هيلع نوكي نأ طرتشي ال مث) م

 ةرخصلاو سلمألا رجحلاب مميت ول ذئنيحف «هدنع طرشب سيل ديلاب قزتلي يذلا رابخلا يأ :ش

 ملو هدي ضرأ ىلع وأ اهيلع رابغ ال ةرخص ىلع هدي برضاذإ يجلاولولا لاقو . زوجي ءاسلملا
 . كلام لاق هبو ةفينح يبأ دنع زوجي ءيش هديب قلعتي

 «دمحأو «يعفاشلاو ٠ فسوي يبأ لوق وهو رابغلا نودب زوجي ال ناتياور دمحم نعو
 رابغلا يناثلا فسوي يبأ لوق «عئادبلا» يفو . ناتياور .فسوي يبآ دنع رابغلا مدع دنعو « دوادو

 نم سيل رابغلا لاقو عجر هنإ مث «ديعيو هب مميتي هنعو «ناخ يضاق» يفو . ديعصلا نم سيل

 ىتح نيطلاب هدسج خطلتيلف رابغ هبوثب نكي مل ولو لمرلاب مميتلا زاوج نع عجراذكو ديعصلا
 . ةلثم هيف نأ الإ زاج نيطلاب مميت ولاذكو هيلع مميتلا زاج فج

 اًبولغم ناك اذإالإ ناتياور دمحم نعو نيطلاب ةفينح يبأ دنع زئاج مميتلاو ؛ةياردلا» يفو

 «زيجولا» يف هركذف ةفينح يبأ دنع زاج مميتلا اًيوان هيعارذو ههجو هب حسمف رابغ هباصأ ولو ءاملاب
 هب حسي هنأ هليوأت اولاق مميتلا نع هئزجي مل رابغ هيعارذو ههجو باصأ ول «لصألا ةالص» يفو

 ةطنح لاك وأ طئاح مده لاقف يلعملل «ةالصلا» باتك يف اذه ىلع صن ىتح هيعارذو ههجو

 ىلع بارتب مميتلا زوجي يعفاشلا لاقو « هيلع هيدي ري ىتح مميتلا نع هئزجي مل رابغ هباصأف
 .« بذهملا حرش» يف يوونلا هركذ اهوحن وأ ةوادإ وأ رادج وأ ريصح وأ بوث وأ هذخف

 مميت ولاذكو رابغ هيفو مميتلل ريعش وأ ةطنح ىلع هدي برض ولاذك :هريغو يردبعلا لاقو

 بوثلا رابغب زوجيال ؛رحبلا» يفو . ةفينح يبأ دنع زاج سباي هرعشو ريزنخ وأ بلك رهظ ىلع

 ىلع بلاغ بارتب مميتلا زوجي انباحصأ نعو « بوثلا فج امدعب بارتلا عقو اذإ الإ ٠ سجنلا
 قيقدلاك ضرألا ءازجأ نم ءيشب الو ءدامرلا ريغ بارتلا طلاخ اذإ اذكو زوجي ال سكعلابو دامر

 لمرلا يف زاج ثيح لمرلا ةطلاخمو هوحنو قيقدلا ةطلاخم نيب قرف يعفاشلاو « ةبلغلا هيف ربتعت
 حص نيترشبلا ءاقتلا عني اًريثك ناك نإ بارت اهيلع ةيبنجأ ةرشب ىلع هدي برض ولو « قيقدلا نود

 ًاديعص اومميتف) ىلاعت هلوق وهو :ش (انولتام قالطإل) :م. نيسح يضاقلا هلاق « الف الإو همميت

 مكيدياو مكهوجوب اوحسماف) ىلاعت هلوق «ةياور يف فسوي يبأ ليلدو « (١٤ةيآلا: ءاسنلا) (ابيط

 ةملك نأل ضرألا نم ءيشب حسملا بجوي هارت امك وهو بارتلا نم يأ (۳٤ةيآلا : ءاسنلا )هنم
 ىلإ عجري هنآ انملس نئلو « ثدحلا ىلإ عجري هنم يف ريمضلا نأ باوجلاو « ضيعبتلل ؛نم»
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 -هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع ديعصلا ىلع ةردقلا عم رابغلاب زوجي اذكو

 هلوق ليلدب ديعصلا نم حسم ا ءادتبا ينعي « ةرصبلا نم تجرخ كلوقك ةياغلا ءادتبال يهف بارتلا

 «ةياردلا» بحاص لاقو (١ةيآلا : ةدئاملا) ( مكيديأو مكهوجوب اوحسماف) رخآ عضوم يف ىلاعت

 دحاو مكح يف ةدحاو ةثداح يف تدرو اذإ ديقملاو قتلطملا نأل لالدتسالا اذه ميقتسي ال ليق

 هذه ةقيقح نع لودع «ةياغلا ءادتبال نم » هلوقاذكو « قافتالاب ديقملا ىلع قلطملا لمح بجيف

 . لمأت هيفو هريخل زاجم ضيعبتلل ةقيقح اهنأل ةملكلا

 «ءاسنلا» يف نيتروكذملا نيتيآلا يف ديقملاو قلطملادورو سيل اذه نأ لمأتلا هجو :تلق

 ىرجف بابسألا يف محازت الو ةراهطلا ببس يف لب دحاو مكح يفامهدورو ليبق نما ةدئاملا»و

 “ هريغ يف زاجم ضيعبتلل ةقيقح اهنأل» : هلوقو . ديقملا ىلع لمحي الو هقالطإ ىلع قلطملا ىرجم

 اهيناعم رئاس نأ ةعامج ىعدا ىتح ةياغلا ءادتبال نوكت نأ نم ةملك ىلع بلاغلا نأل حيحص ريغ

 اوحسماف» ىلاعت هللا لاق« يعفاشلاو فسوي ىبأ لوق سيلو :يزارتألا لاق. هيلإ ةعجار

 لوقنف مميتلا هب زوجي ال بارتلا ريغ نآ ىلع لدي اذهو « ٦( ةيآلا : ةدئاملا) #هنم مكيدبأو مكهوجوب

 ءادتبالا هنم ديرأ اذإ اميف وأ«هنم » هلوق نم ضيعبتلا هب ديرأ اذإ اميف الإ كلذ ىلع لدي هنأ ملسن ال

 ءازجأ نم ءزج لك يف لصحي ىنعم هنأل متلق ام ىلع ةلالدلا ملسن الف يناشلاب متلق نإف الف
 . دارملا وه ضيعبتلا نأ ملسن ال نكل ملس اذإ متلق ام مزلي معنف لوألاب متلق نإ ٠ ضرأللا

 ال وأ بارتلا ريغب مميتلا هيف زوجي يذلا فالخلا يف الإ ًاليلد قفاوي ال هركذ يذلا وه :تلق

 . همدعو رابغلا قاصتلا طارتشا يف فالخلا وهو نآلا هانركذ يذلا وه قفاوملا ليلدلاو « زوجي

 ةملك يناعم دحأ هنأل ضيعبتلل نوكي نأ نكيو درجم عنم دارملا وه ضيعبتلا نآ ملسن ال » هلوقو

 . نم

 يضر- دوعسم نب هللا دبع ةءارقك اهدسم «ضعب دسي نأ ضيعبتلا ةملك ةمالع :تلق نإف

 ٩۲(. ةيآلا: نارمع لآ) € نوبحت ام اوقفنت ىتح > -هنع هللا

 . مهفاف ريدقتلا اذه انه اه روصتي ال :تلق

 :ش (دمحمو ةفينح يبأ دنع ديعصلا ىلع ةردقلا عم رابغلاب) :م مميتلا يأ :ش (زوجی اذکو) :م

 ال فسوي يبأ دنعو . يعفاشلا لاق هبو < امهدنع زوجي هنم مميتف عفتراو هدبل وأ هبوث ضفن نأب

 . كلذ نع عجر فسوي ابأ نأ «حاضيإلا» يفو اًضيأ كلام نع يكحو زوجي

 سيل :تلق . فسوي يبأ لوقل يفن ديعصلا ىلع ةردقلا عم هلوق «ةياردلا» بحاص لاقو

 ديقاذه امنإو «دمحمو ةفينح يبأ ركذ ىلع راصتقالا نم مهعم فسوي يبأ فالخو كلذك رمألا

 . اًقافتا ذئنيح رابغلاب مميتلا زاج ديعصلا ىلع ردقي مل اذإ هنأل هب ديق
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 فلخ هنأل ؛ ضرفب تسيل : - هللا همحر - رفز لاقو . مميتلا يف ضرف ةينلاو .قيقر بارت هنأل

 يف ًروهط لعج وأ هنود ققحتي الف دصقلا نع ئبني هنأ انلو ‹ هفصو يف هفلاخي الف ءوضولا نع

 . ةصوصخم ةلاح

 هراج ىذأتي هبوث ضفن نم نأ ىرتالأ :ش (قيقر بارت) :م رابغلا نأل يأ :ش (هنأل) :م

 صلاخ بارتب سيل رابغلا فسوي وبأ لاقو . قيقرلا يف اذكف هنم نشخل اب زوجي املكف «بارتلاب
 ةقيقح بارت وه: انلق . ةانثتسم زجعلا ةلاحو ديعصلاب مميتلا هنم رومأملاو هجو نم بارت هنكلو

 -هنع هللا يضر -رمع ثيدحب دمحمو ةفينح وبأ جتحاو٠ طوسبملا» يفو < ءاوهلاب جزتما هنكلو

 اومميتف مهجورسو مهدوبل اوضفني نأ مهرمأف ةبانحلاب اورطمف رفس يف هباحصأ عم ناك هنإف

 . اهرابغب

 ةين الب مميت ول ىتح ءاملعلا ةماع دنع مميتلا زاوج طرش ةينلا :ش (مميتلا يف ضرف ةينلاو) :م

 فصو يف يأ :ش (هفصو يف هفلاخي الف  ءوضولا نع فلخ هنال ضرفب تسيل :رفز لاقو) م

 فلخلا ناك ةين الب مميتلا حصي مل ولف حيحص ةينلا نودب ءوضولا نإف ةحصلا وه يذلا ءوضولا

 . ذئنيح فلخلا نع هجو رخل كلذ زوجي الف «هفصو يف لصألل اقلاخم

 . دصقلا نود يأ :ش (هنود ققحتي الف دصقلا نع ئبني) :م مميتلا نأ يأ :ش (هنآ انلو) :م

 . ةينلا ىلإ ةجاح الف ةغل دصقلا مميتلا ناك امل :تلق نإف

 لاق ةينلاب الإ نوكي ال اذهو يعرشلا دصقلا دارملا لب « عامجإلاب دارم ريغ دصقلا قلطم :تلق

 طرتشتف بوجولل رمألاو مميتلاب انرمأو « ةينلا وه دصقلاو ٠ دصقلا ىلع لدي مميتلا ليق لمكألا

 . ةينلا ىلع امهل ةلالد الو حسملاو لسغلاب درو هيف رمألا نإف ءوضولا فالخب . ةينلا

 دصق وه هب رومأملا دصقلا نأل « رظن هيفو : لمكألا لاق مث . يزارتألا وه اذه لئاق :تلق

 ةحابتسا وأ ةبانحجلا وأ ثدحلا عفر وأ ةراهطلا يوني نأ مميتلا يف ةينلا ريسفتو بارتلا لامعتسا

 .اطرش رخآلا نوكي نأ هب ارومأم امهدحأ نوك نم مزلي الف ةلاحم ال كلذ ريغ اذهو ةالصلا

 زومالادحأل الإ ةضقت ال ةنأل ةا نيغ وه تا رتلا لامعتسا دصق نأل افيأ ظن ةبفو تلق

 « بارتلا لامعتسا دصق وهو هب رومأملا دصقلا : امهدحأ ناتين انهاه نوكي نأ مزلي الإو « ةعبرألا
 . نيتين ىلإ جاتحي مميتلا نأ دحأ لقي ملو ةعبرألا رومألادحأ ةين رخآلاو

 اروهط بارتلا لعجو يأ مميتلا يف ةينلا ةيضرف ىلع رخآ ليلد اذه :ش ( اروهط لعج وأ) :م

 هيف ةينلا تط رتشاف اًضيأ ةدارإللا يه ةينلاو ء ةالصلا ةدارإ ةلاح يهو :ش ( ةصوصخم ةلاح يف ) م
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 ةين طرتشب الو « هازجاأ ةالصلا ةحابتسا وأ ةراهطلا ىون اذإ مث رم ام ىلع هسفنب روهط ءاملاو

 .بهذملا نم حيحصلا وهو « ةبانجلل وأ ثدحلل مميتلا

 روهط ءاملاو) :م : هلوقباذه ىلإ راشأو ةينلا هيف طرتشت ملف رهطم عبطلاب هنإف ءاملا كلذك سيلو

 لاقو اقرتفاف هعبطب ثولم هنإف بارتلا فالخب « ةينلا ىلإ جاتحي الف هعبطب يأ :ش ( هسفنب

 يف اروهط لعج ةيآلا يف اًضيأ ءاملا نأ هريدقت لاؤس باوج هسفنب روهط ءالاو :هلوق : لمكألا

 روهط ءاملا نأ باوجلا ريدقتو « اًطرش هيف ةينلا نوكت نأ بجاولا ناكف متركذ امك ةصوصخم ةلاح

 . ةينيعلا ةساجنلا ةلازإ يف امك ةينلا ىلإ جاتحي الف هعبطب لماع يأ هسفنب

 ةصوصخم ةلاح يف اروهط لعج ةبآلا يف اضيأ ءاملا نأ هيف لوقن اًنأل هجوم ريغ لاؤسلا :تلق

 ةالصلا ةدارإ ىلع ةرصتقم هتراهط تسيلو تالاحلا عيمج يف رهطم ءاملا لب « كلذك سيلو

 ء رظن اضيأ باوجلا يفو ءانركذ امك ةالصلا ةدارإ تقو ىلع ةرصتقم هتراهط نإف با رتلا فالخب

 ةلازإو تارومأملا باب نم ءوضولا نأل حيحص ريغ ةنيعملا ةساجنلا ةلازإ ىلع ءوضولا سايق نأل

 . ثدحلا كرت ةراهطلا لبف بوصخملا درو ةطاوللاو انزلا كرتك كورتملا باب نم ةساجننلا

 سيل هنأب بيجأ ءوضولا ىلع ءوضولا ليلدب ثدحلا كرت سيل ءوضولا نأب ضروعو
 اذهلو «رخآلا قح يف ازاجم ةراهط لعج اغنإو «لصاحلا ليصحتل ةقيقحلا ىلع ثدحلا كرت ةراهط

 رم ام ىلع روهشملا حيحصلا بهذملا ىلع مصخلا دنعو ءاندنع هلثم لسغلا ىلع لسغلا لعجي مل

 . هايم ا ماكحأ باب يف

 امك اهبابسأ ةين همزلي ال ةراهط مميتلا نأل :ش (هازجا ةالصلا ةحابتسا وأ ةراهطلا ىون اذإ م م

 . سكعلا ىلع اذكو هب رصعلا ءادأ زوجي رهظلل أضوت ول هنأ ىرت الأ نييعتلا طرتشي الف ءوضولا يف

 طرتشي الف ريغ ال هدوجو ىعاري طرشلا نأل :ش ( ةبانح لا وأ ثدحلل مميتلا ةين طرتشي الو) :م

 ازارتحا بهذملا نم حيحصلا وه نييعتلا طارتشا مدع يأ :ش ( بهذملا نم حيحصلا وهو ) :م نييعتلا

 وأ ثدحلل ةين ىلإ جاتحي : لوقي ناك هنإف - هللا همحر - يزارلا ركب يبأ مامإلا نع يور امع

 وهو ةلفانلا نع ضرفلا ةالصك رخآلا نع امهدحأ زيمتي الف ةدحاو ةفصب امهل مميتلا نأل ةبانحلا

 نع هأزجأ ءوضولا هب ديري مميت ول بنجلا نأ دمحم نع ىور ةعامس نب دمحم نإف ٠ حيحص

 ولو ةالصلا ةحابتسا يوني ةبانحلا يفو اهلثم ةالصلا ةحابتساو ةراهط مقتل ةينلا ىلإ ةجاحلاو ةبانحلا

 . نيهج ولا حصأ يف همميت حصي مل ثدحلا عفر ىون

 ضرفلل مميتلا يف ةالصلا ةحابتسا يف دبالو ثدحلا عفري هنأ ةفينح يبأ باحصأ ضعب نعو

 رصعو رهظ نم ضرفلا نييعت ىلإ رقتفي لهو دمحأو كلام لوق وهو «يعفاشلا باحصأ دنع
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 ا ا ا ج ر س ا ا ا
 لفنلا هب حابتسا ضرفلل مميت ولو ةلفان وأ ةقلطم ةالص ةينب ضرفلا حابي : لوق يفف ناهجو هيف
 .دمحأو كلام لاق هبو زوجي هدعبو لفنلا هب زوجي ال :لوق يفو « هدعبو ضرفلا لبق

 هيف لفنلا هب حيبي لهو هاون ام حابتسا فاوطلل وأ نآرقلا ةءارقل وأ فحصملا سم مميت ولو
 نوكي نأ زوجي ال فلخلا نأل رفز لوق نع بجي مل -هللا همحر - فنصملا نأ ملعا مث «ناهجو

 ةعبرأب لعجي ءوضولا نأ ىرت الأ امهلاح فالتخال لصألا قراف دق فلخلا نأ هنع باوجلاو
 . مميتلا نود ءوضولا يف راركتلا نمو مميتلا فالخب ءاضعأ

 . اًعطق لصألا فلاخي نأ يغبني الف ءوضولا نع فلخ مميتلا نأ كش ال :تلق نإف

 نع فلخ مميتلا نأ ملسن ال انآ ىلع « لاحلا فالتخاب لصألا فلاخي هنأ كل تنيب دق :تلق
 لوصح يف ءاملا نع فلخ امهدنعو ءوضولا نع فلخ دمحم دنع نإف : لكلا دنع ءوضولا

 باب يف هقيقحت ءيجيسو < هلاق ال اًقالخ امهدنع ىضوتملل مميتملا ةمامإ تزاج ىتح ةراهطلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةمامإلا

 ء ءاملا دوجو تقو ىلإ ثدحلل عفار اندنعف حيبم وأ ثدحلل عفار مميتلا نأ اًضيأ ملعاو
 « لجرلا نع ثدحلا عفري نيفخلا ىلع حسملاك يعفاشلا لاق هبو « عفري ال : يزارلا ركب وبأ لاقو
 «اروهطو ادجسم ضرألا يل تلعجو » ؛نيحيحصلا» يف يذلا ثيدحلل بهذملا لوألاو

 .«ججح رشع ىلإ ولو ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا »سنآ ثيدحو

 ًاروهط ناك ولذإ ةالصلا ةحابإ يف روهطلا ماقم مئاق بارتلا نإف نيثيدحلا ىنعم :تلق نإف

 نم ملسمو يراخبلا هجرخأ ام كلذ ىلع ليلدلاو ٠ لستغي نأ مميتلا دعب بنجلا جاتحا امل ةقيقح

 كيفكي ١ :لاق « ءام الو ةبانج ينتباصأ : لاق «يلصت نأ كعنم ام»: لاقف لزتعم لجرب وه اذإف
 !ءاجف ابهذف « ءامل ا ايغتباف بهذا » : لاقف « رخآو ايلعاعدف شطعلا سانلا هيلإ ىكتشاو « « ديعصلا

 نأ كلذ رخآ ناكو «ىقتساو ىقسف سانلا يف يدونو نيتدازملا هاوفأ نم غرفأف ناتدازم اهعم ةأرماب
 . «كيلع هغرفأف بهذا :١ لاقف « ءام نم ءانإ ةبانحلا هتباصأ يذلا ىطعأ

 هنأ وأ ءمميتلا لبق ءاملاب هلجاع مالسلا هيلع هنأ لمتحيو « مميت هنأ ثيدحلا يف سيل :تلق

 صاعلا نب ورمع ثيدح نم دواد وبأ ىور دقو « اًبوجو ال ابابحتسا لاستغالاب هرمأ مالسلا هيلع

 تمميتف كلهأ نأ تلستغا نإ تقفشأف لسالسلا تاذ ةوزغ يف انأو ةدراب ةليل يف تملتحا : لاق
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 فالخب ‹ ةدوصقم ةبرق ىون هنأل ؛ مميتم وهف : -هللا همحر - فسوي وبأ لاقو . -هللا امهمحر

 ‹ ةدوصقم ةبرقب سيل هنأل ؛ فحصملا سمو دجسملا لوخدل مميتلا

 هاورو "اًعيش لقي ملو كحضف - مالسلا هيلع- يبنلا تربخأ مث حبصلا يباحصأب تيلص مث

 . نيخيشلا طرش ىلع [ لاقو] مكاجلا

 يتلا ةالصلا ةداعإب رمأ نم ىلع ةجح هيفو هب هرمأل ابجاو مميتلا دعب لاستغالا ناك ولف

 [ تاذ] ةوزغو < ةلالد الو احيرص ال ةداعإلاب هرمأي مل « مالسلا هيلع هنأل ؛ مميتلاب ىلصت

 ىرقلا يداو نم داو لسالسلا تاذو ةرجهلا نم نامث ةنس ىلوألا ىدامج ىف تناك لسالسلا

 .تفخ يأ : «تقفشأف» : هلوقف . مايأ رشع ةنيدملا نيبو اهنيب

 ينعي :ش ( امميتم نكي مل ملسأ مث مالسإلا ) :م مميتلاب يأ :ش ( هب ديري ينارصن مميت نإف) :م
 طرشو «“عماجلا » لئاسم نم هذهو :ش ( دمحمو ةفينح يبأ دنع) :م مميتلا كلذب ةالصلا زوجت ال

 يف طرتشي ملو «هب ربتعم وهو «مالسإإلا هب ديري : فنصملا لاق كلذلف مالسإلل مميتلا نوك هيف

 ءهبرقب وهو «مالسإلا دارأ اذإ اميف تباث فالتخالا ذإ «حيحصلا وه عماجلا »يف امو «لصأللا

 . حصت نأ ىلوأ هدري ملاذإ اميفو

 . هب ىلصف ةالصلا هب دارأ اذإ ينعي :ش ( مميتم وهف : فسوي وبأ لاقو) :م

 . مميتم وهف : هلوق يف يناثلاو «ينارصن مميت نإف : هلوق يف ىلوألا نإف : انه اه تلق نإف

 طرش باوج اهنأك : يناثلا يفو ءاهلبق ام ىلع ةعرفتم ةلأسملا نوكل ىلوألا يف اهركذ : انلف

 :ش ( هنال) :م همميت ىلع قاب مالسإلا ديري ينارصنلا مميت نإ : فسوي وبأ لاق هريدقت فوذحم

 امأو .برقلا مظعأ مالسإلا نأل ؛ ةبرق اهنوك عم :ش (ةدوصقم ةبرق ىون) :م ينارصنلا نأل يأ

 مميت ملسملاك همميت حص كلذك ناك اذإف طرشلاك رخآ ءيش نمض يف تسيل اهنألف ةدوصقم

 لوخدل ملسملا مميت فالخب يأ :ش (فحصملا سمو دجسملا لوخدل مميتلا فالخب) :م . ةالصلل

 سيل) :م فحصملا سم وأ دجسملا لوخدل همميت نأل يأ :ش ( هنأل ) :م فحصملا سمل وأ دجسملا

 مث اًنضوتم لخد نأب دجسملا جورخل مميت ول اذكو رخآ ءيش نمض يف هلوصحل :ش ( ةدوصقم ةبرقب

 : ةفينح يبأ نع نسحلا هاور امل افالخ حصألا ىلع ميلعتلل وأ «هدر وأ« مالسلل مميت وأ .ثدحأ

 ةالصلا زوجي ال هنإف ناذألل وأ تيملا نفدل وأ روبقلا ةرايزل وأ بلقلا رهظ ىلع نآرقلا ةءارقل مميت

 لاقو . حصأ نييرصملا ثيدح :لاقو يبهذلا هقفاوو  امهطرش ىلع هححصو « (۱۷۷ /١)١كردتسملا» )١(

 يف ةلاسملا ليصفت عجار ءدرلا بجوي ال اع ربخلا يف فلتحا دقو . حيحص وأ نسح : 'ةصالخلا» يف يوونلا

 .(۲۲۹ ۲۲۸ /۱) “ةیارلا بصن»

ot 



 ءةراهطلا نودب حصت ال ةدوصقم ةبرق ةدارإ لاح يف الإ اروهط لعسج ام بارتلا نأ امهلو

 نودب حصت ال ةدوصقم ةبرق اهنأل ةوالتلا ةدجس فالخب « اهنودب حصت ةدوصقم ةبرق مالسإلاو
 همحر - يعفاشلل اًفالخ « اندنع ئضوتم وهف «ملسأ مث مالسإلا هب ديري ال اضوت نإو . ةراهطلا

 ء ةينلا طارتشا ىلع ءانب - هللا

 ا ا ا ےک ا ی ج س ر م جا ا ج
 زوجت : لاق ثيح يخلبلا ديعس يبأ فالخ هيفو « ةدوصقم ةبرقب سيل هنأل ءاملعلا ةماع دنع هب

 .هدنع هب ةالصلا

 ةبرق ةدارإ ةلاح يف الإ اروهط لعج ام بارتلا نأ ) :م دمحمو ةفينح يبل يأ :ش ( امهلو) :م

 لاق . ةراهطلا نودب يأ :ش ( اهنودب حصت ةدوصقم ةبرق مالسإلاو ء ةراهطلا نودب حصت ال ةدوصقم

 كلذب ةالصلا زوجت ال ملسأ مث ةالصلل مميت اذإ رفاكلا نأ ىلإ ةراشإ ظفللا اذه يف : يقانغسلا
 مميت اذإ رفاكلا : لاقي نأ ليلعتلا يف لوبقملا لب ؛هطوسبم »يف مالسإلا خيش اذه ىلع صن مميتلا
 اهنودب حصي ال مميتلاو ةينلا لهأ نم سيل هنأل مميتلا كلذب ةالصلا زوجت ال ملسأ مث ةالصلل
 : لاقف ةالصلا ةينو مالسإلا ةين نيب فسوي وبأ قرف اذه نعو «مميتلا هنم حصي ال : لاق كلذلف
 فالخب مالسإلل هنم مميتلا ةين حصتف هنم حصي مالسإلا نأل : لاقو «يناثلا نود لوألا يف نوكي
 دوجو لعجف ةالصلا ةين حصت الو « رفاكلا نم حصت ال ةبرق ةالصلا نأل « ةالصلا ةبنب مميت ول ام
 . حصي الف ةين ريغ نم مميتلا يقبف « هتلزنمب اهمدعو ةينلا هذه

 ا( فلاخم اذه : لبق :ش (ةراهطلا نودب حصت ال ةدوصقم ةبرق اهنأل ةوالتلا ةدجس فالخب) :م

 . ةدوصقم ريغ ةبرق اهنإ : اهيف لاق ثيح لوصألا يف ركذ
 لب ء«ةيعبتلا فالخب رخآ ءيش رمض يف بجي ال نأ انه اه ةدوصقم اهنوكب دارملا :انلق

 تسيل ةدجسلا ةئيه نأ لوصألا يف ركذ اجب دارملاو ءرخآل اعبت نوكي نأ ريغ نم ءادتبا تعرش
 ةفلاخم وأ نينمؤملا ةقفاومل ققحملا عضاوتلا ىلع اهلامتشال لب ةوالتلا دنع اهتاذل ةدوصقمب
 نآاذه لصاحو ءاهبانم عوكرلا بوني لب ةئيهلا هذهب بجاولا ةماقإ صخي ال اذهلف «نيكرشملا
 .انركذ ام ىلع نيتهجلا فالتخال هافن بيجملاو ‹ ضقانتلا ىعدا ض رتعملا

 . ةدوصقمب تسيل يهو ةراهطلا ةينب مميتلا حصي : تلق نإف

 ال ريغلا ميلعتل ل مميت ول ىتح ةالصلل ةحابإ ةين اهتين تناكف ةالصلل تعرش ةراهطلا :تلق

 .انركذ ام ىلع حصألا يف ةالصلا هب زوجت

 :م مالسإلا ىضوتملا يأ :ش ( مالسإلا هب ديري ال) :م لاحلاو ينارصنلا يأ :ش (اضوت نإو) م
 هنف :ش ( - هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ ) :م زوجي هب یلص ول یتح :ش ( اندنع ئضوتم وهف ملسا مث
 ط رش ةبنلا نإف :ش (ةبنلا طارتشا ىلع ءانب) :م هلوقب يعفاشلا ليلد ىلإ راشأو «ىضوتمب سيل هدنع
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 : - هللا همحر - رفز لاقو . همميت ىلع وهف ملسأ مث -هللاب ذايعلاو- دترا مث اًملسم مميت نإف

 ءاقبلاو ءادتبالا هيف يوتسيف هيفاني رفكلا نأل همميت لطبي

 هءوضو حص اندنع اطرش ةينلا نكت ملاذإ هنأل ءانليلد اًضيأ هنم مهفيو « اهلهأ نم سيل وهو هدنع

 . هتین ربتعت مل نإو

 اذهب يلصي نآ هل ينعي :ش (هممیت ىلع وهف ملسأ مث -هللاب ذایعلاو- درا مث ملسم مميت نإف) :م

 مميتلا يفاني يأ :ش (هيفاني رفكلا نأل) :م دادترالا ضارتعاب :ش ( هممیت لطب : رفز لاقو ) :م

 اذه يف يوتسيف ءادتبا هيفاني رفكلا ناك اذإ يأ :ش (ءاقبلاو ءادتبالا هيف يوتسيف) :م ءاهتنا اذكف ءادتبا

 .ءاقبلاو ءادتبالا مكحلا

 .اذام ىلإ عجري «هيف» : هلوق يف ريمضلا :تلق نإف

 اذه يف يوتسي يأ : مهضعب لاقو « «مكحلا اذه يف يوتسيف» : يلوقب هيلإ ترشأ دق :تلق

 «ريغصلا عماجلا »يف ركذو . ىنعملا يف لوألا لثم اذهو ءاقبلا ةلاحو ءادتبالا ةلاح يفانملا رمألا

 هيفانيف ادعت ىنعملا لوقعم ريغ رهطم عرش هنإف ةدابعلا ىنعم رابتعاب امهنيب ةافانملا نأ يماسحلل

 فالخلا روصتي ال اذه ىلعف ءرفكلا عماجي الف ةدابع هنأ «فلتخملا» يفو . تادابعلا رئاسك رفكلا

 ةين الب ءوضولاك ةدابعب سيل هدنع ةالصلل احاتفم ناك نإو هريغ نأل « يونملا مميتلا يف الإ روكذملا

 ‹ ةيلهألا مدع رابتعاب امهنيب ةافانملا نأ حيحصلاو «هلصأ ىلع دادترالا دعب يقبف رفكلا هيفاني الف

 فانم رفكلا نأ تبثف ةميهبلا لعفك هلعف نوكيو هقح يف اعورشم مميتلا حصي ال مميت ول ارفاك نإف

 : «يفاكلا» يفو . وني مل وأ ىون هدنع همميت لطب اذه ىلعف .ءاقبلاو ءادتبالا هيف يوتسي مميتلل

 يهو ةينلاب ةدابع ريصي اغنإ هنإف : ليق نأ ىلإ مالكلا قيس مث رفكلا هيفانيف ةدابع هنأل هدنع لطبيو

 ام دعبي : زيزعلا دبع لاقو . فالخ ال هريغ يف وأ يونملا يف مالكلا :انلق . هدنع طرشب تسيل

 .هرکذ

 ال اذه نأل ميقتسم ريغ وهف رفكلا دعب ةحصلا ىلع هئاقب يف فالح ال هنأ هب دارأ نإ :تلق

 وهو هنالطب يف فالح ال هب دارأ نإو «ةحصلا ىلع يقب فيكف هطرش مدعل اندنع ًالصأ حصي

 ريغ نأ انيب ال ميقتسم ريغ رفكلا هيفانيف ةدابع هنوك ىلع رفز لاق ام نأ الإ «لاق امك وهف رهاظلا

 . هنع ةدابعلا ةفص ءافتنا عم ةدابعلل يفانملا رفكلا ىلع هنالطب ءانب حصي فيكف ةدابعب سيل يونملا

 ملسملا مميت لطبي ال نأ هقح نم هنإف ةلعلا ساكعنال مكحلا سكعني نأ هقح نم ناك :تلق نإف

 . كلذ يف ءوضولاك هذهو ةينلا ىلإ هجايتحا مدعل هلوق ىلع هدادتراب

 يورو «ةينلاب الإ حصي ال مميتلا نأ هنم ةياور رفز نم ةلأسملا هذه :مالسإلا خيش لاق :تلق
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 هيفاني ال هيلع رفکلا ضارتعاف ًارهاط هنوك ةفص مميتلا دعب يقابلا نأ انلو . حاكنلا يف ةيمرحملاك
 لك مميتلا ضقنيو « هنم ةينلا مدعل ءادتبا رفاكلا نم حصي ال اغإو ءوضولا ىلع ضرتعا ول امك

 « همكح ذخأف هنع فلخ هنأل ؛ ءوضولا ضقني ءىش

 ل ف ا ا ي ا ا ي
 نأ ناتیاور هنع ناکف ءوضولاك ةدرلاب هبهذم ىلع لطبي ال اذه ىلعف « ةينلا ريغب حصي هنأ هنع

 ۰ ال مأ ىدأتي ةين ريغ نم مميتلا

 يف ةفينح وبأ ملكت امك ةينلا بوجو هيف ىري نم لوق ىلع هيف ملكت هنآ : رخآ باوجو

 .اهزاوجب ىري ال وه ناک نإو اهتحص یری نم يأر ىلع ةعرازملا

 مث امهوبأ امهنم ًالك جوز دقو نيعيضر ناجوزلا ناك نأب :ش (حاكنلا يف ةيمرحملاك) م

 حاكنلا عفتري : لاق ثيح حاكنلا دعب اهجوز نبا ةأرملا تنكم دقو نيريبك اناك وأ ةأرما امهتعضرأ
 اهيف يوتسي مكحلا ةيفانم ةفص لك نأ لصألاو .ءادتبا امهيف دقعني ال امك توبثلا دعب امهنيب
 .ةالصلا ىف دمعلا ثدحلاو :ش ( حاكنلا يف ةيمرحملاو ةدرلاك) م ءاقبلاو ءادتبالا

 . ءادتبا هب دقعنت ال اهنأل اهدسفي نأ يغبنيف اهديعي ال ةالصلا يف ثدحلا هقبس ول :تلق نإف

 فرصنيلف ةالص يف فعر وأ ءاق نم «: مالسلا هيلع هلوق وهو صنلاب صوصخم كلذ :تلق

 :م . - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم ةجام نبا هاور «ملکتی مل ام هتالص ىلع نویلو أضوتیلو

 ًارهاط دترملا نوك ةفص مميتلا دعب يقابلا ينعي :ش ( ارهاط هنوك ةفص مميتلا دعب يقابلا نأ انلو)
 هنوک يفاني ال يأ :ش (هیفانی ال) :م مميتلا ىلع يأ :ش ( هيلع رفكلا ضارتعاف ) :م مميتلا كلذب

 ىلع ضرتعا ول امك) :م هيفاني ام دوجول لطب ىتح ادوجوم نوكي ال رفكلا دنع مميتلا نأل «ارهاط
 :ش (هنأل) :م مميتلا اذكف هيف ءاقبلل هلطبي ال هنإف ءوضولا ىلع رفكلا ضارتعاك يأ :ش ( ءوضولا
 ‹ لصألا لاح نود فلخلا لاح نأ كش الو« ءوضولا نع يأ :ش ( هنع فلخ ) :م مميتلا نأل يأ
 دعب امهمكح نأل ةالصلاو موصلا فالخب ىندألل ًالطبم نوكي نأ ىلوأف ىلعألل ًالطبم ناكف

 رفكلاو ةراهطلا وهو باوثلا ءارو رخآ مكح هل مميتلاو ءرفكلا عماجي ال وهو باوثلا امهنع غارفلا
 لطب نإو نيمكحلا دحأ ءاقب دعب ىقبي ببسلا نإف «مكحلا اذه دعب مميتلا يفني نأ زاجف « اهعماجي

 . دادترالا دعب ءوضولا يف ةراهطلاو باوثلا يف امك رخآلا

 وه لصألاو مميتلا وه فلخلاف ء«لصألا مكح فلخلا ذخأف يأ :ش (همكح ذخأف) :م
 .هللا همحر- دمحم بهذم ءوضولا نع اًملخ مميتلا نوك نأ انركذ دقو «ءوضولا

 ةيآلا : ةدئاملا) ( هلمع طبح دقف ناإلاب رفكي نمو :  ىلاعت هلوقل لمعلا طبحت ةدرلا :تلق نإف

 ةدرلا دعب نايقبي فيكف 9 هلمع نم هممیتو هءوضوو ٥

 لوزي ثدحلا نإف «ءاير أضوت نمك ثدحلا لاوز عني ال كلذو لمعلا باوث طبحت ةدرلا :تلق
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 ةياغ وه يذلا دوجولاب دارملا يه ةردقلا نأل ؛ هلامعتسا ىلع ردق اذإ ءاملا ةيؤر اًضيأ هضقنيو

 ‹ بارتلا ةيروهطل

 .ءوضولا لمع ىلع باثي ال ناک نإو هب

 مادعنال) :م ملسي نأ لبق ينعي رمألا ءادتبا يأ :ش ( ءادتبا رفاكلا نم مميتلا حصي ال اغنإو) :م

 نأ هريدقت ردقم لاؤس باوج هنأك خلإ . . . حصيال اغنإو :هلوق « رفاكلا نم يأ :ش (هنم ةينلا
 حصي ال هل امف هيفاني ال رفكلا ضارتعا نإ : متلقو « دترا يذلا ملسملا مميت ىقبي متلق متنأ : لاقي

 كلذك ءاهتنا سيلو ةينلا مادعنال ءادتبا رفاكلا نم حصي ال اغإ : لاقي نأ باوجلا ريدقتو «ءادتبا هنم

 لاقي الف أطخ وهو مدعناف همدعأ :اولاق مهنكلو مدعنا نم ردصم «مادعنال» :هلوق ءاهدوجول

 همكح نع هجورخ نع ةرابع ضقنلا :ش ( ءوضولا ضقني ءيش لك مميتلا ضقنيو) :م
 :م ءوضولا نع يأ :ش ( هنع فلخ ) :م مميتلا نأل يآ :ش (هنأل) :م ةالصلا حيبم هنوك وهو ىلصألا

 و و ءوضولا مح يآ :ش (همکح ذخاف)

 . ىلوألا قيرطب فعضألل اًضقان ناك ىوقألل اًضقان

 ال هفكي مل ناك ول ىتح يفاكلا :ش ( ءاملا ةيؤر) :م اًصضيأ مميتلا ضقني يآ :ش ( هضقنيو) :م
 لاقو . كلام لاق هبو « رذنملا نباو «دامحو« يرهزلاو «نسحلا لوق وهو « اندنع هلامعتسا مزلي

 «ةبانجلا يف دمحأ لاق هبو يقابلل هب مميتيو هلامعتسا مزلي هنأ : يعفاشلا يلوق دحأ يف ةيعفاشلا

 وه ةقيقحلا يف ضقانلا نأل يزاجم دانسإ ءاملا ةيؤر ىلإ ضقنلا دانسإو «ناهجو هل ءوضولا يفو
 ىلع) :م مميتملا يأ :ش (ردق اذإ) :م اراجم هيلإ فيضأف ةيؤرلا دنع رهظي نكل « قباسلا ثدحلا

 ةيروهطل ةياغ وه يذلا دوجولاب ةدارملا يه ةردسقلا نأل ) :م ءاملا لامعتسا ىلع يأ :ش (هلامعتسا

 : لب هلوق يفو  ءام اودجت ملف :  ىلاعت هلوقب نآرقلا يف روكذملا وه دوجولاب دارأ :ش (بارتلا

 نم ال ىنعملا ثيح نم ةياغ هامس امنإو « «ءاملا دجي مل ام ججح رشع ىلإ ولو ملسملا روهط بارتلا»
 . رهاظف ةيآلا يف امأ ةياغلا ةملك هيف دري مل هنأل ةفصلا ثيح

 دوجو ىلإ لقي مل ثيح مميتلل ةياغ سيل « ءاملا دجي مل ام » : ي هلوق نإف ثيدحلا يف امأو
 . نأ يف ناقفتيامهانعم نكل «اًسلاج تمدام سلجا : هلوق يف امك مميتلا ةدم نايب هيف لب ءاملا
 . ةياخلا مساب يمسف هلبق ام فلاخي تقولا كلذ يف مكحلا

 هنإف ءاملاك هب ةلصاحلا ةراهطلا ءاهتنا بارتلا ةيروهط ءاهتنا نم مزلي ال لب :لمكألا لاقو

 . هب ةراهطلا ىقبتو هتيروهط يهتنت وأ لامعتسالاب اًسجن ريصي

 ال اًمكح تقؤم رهطم بارتلا نأ باوجلاو هيشاوح يف هركذ يزابخلا وه لئاقلا اذه :تلق
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 ةفص ىلع ةتقؤملا ةراهطلا هب تتبشف هب لصتي ءيش نودب هتيروهط لوزت ال هنأ ىنعم ىلع ةقيقح
 تتبثف هب لصتي ءيش نود هتيروهط لوزت ال هنأ ىنعم ىلع ةقيقح ارهطم ناك ال ءا لاك ريهطتلا

 ءادتبال طرش ءاملا مدعو هئادتبال طرتشي ام ءاقبل طرش اًميعض ناك ام نأ ىلع ةيئاملا ىلع ةراهطلا

 . يزابخلا باوج اذه « هئاقبل اذكف مميتلا

 ةراهطلا نكل ملسم اتقؤم ارهطم بارتلا نوك نأل لمأت هيفو : «ةياردلا» بحاص لاقو

 نأل ءاقبو ءادتبا مميتلاب ةراهطلا عنمت ءاملا ىلع ةردقلا تادايز يفو « ملسم ريغ تقؤم هب ةلصاحلا

 . فلخلا مكح لطبي فلخلاب دوصقملا لوصح لبق لصألا ىلع ةردقلا

 ضاقتنال ضرعتي مل هنأل لكشم ثيدحلاب لمعلا : «ىفصتسملا» يف نيدلا ظفاح لاقو

 ةيفانم ءاملا ةيؤر نوكت نأ زاجو «ءاملا ةيؤر دعب زوجي ال مميتلا نأ نايب هيف لب قباسلا مميتلا
 . ءاقبلا ال حاكنلا ءادتبا عني هنإف حاكنلا يف دوهشلا مدعك ءاقبلل ال ءادتبالل

 ءاوس هيف ءاقبلاو ءادتبالاف لحملا ىلإ ةعجار ةفص ةيروهطلا : لوقي نأ باوجلا ليدعت

 مالك نم اذخأ يزابخلا لاؤس نع لمكألا هركذ يذلا وه باوجلا اذهو « حاكنلا باب يف ةيمرحملاك

 هسمتلف ءاملا تدجو اذإف» هماتو ثيدحلا ضعب اذه نأ عم : «ةياردلا» بحاص لاقو . نيدلا ظفاح

 « حيباصملا» ظفل اذهو « كترشب هسمتلاف» : هلوق ليق «طوسبملا»و «حيباصملا» يف اذك « «كترشب

 كلذ نإف» : هرخآ يف لاق ةي هنأ ليلدب بابحتسالا قيرطب اذه نأل ءوضولا ضاقتنا ىلع لدي ال

 . ريخ

 «مكاحلاو« يئاسنلاو «يذمرتلاو ءدواد وبأ هجرخأ ثيدحلااذه نأ انركذ دق :تلق

 ولو مكل ءوضو بيطلا ديعصلا» : دواد يبأ ظفلو - هنع هللا يضر- رذ يبأ ثيدح نم ينطقرادلاو

 . نابح نباو «يئاسنلا هجرخأ ظفللا اذهبو . كلج هنسمافاءاملا تدجو اذإف < نيس رفع ىلإ

 رشع ىلإ ءاملا دجي مل نإو « مكل ءوضو ديعصلا »: هظفلو ةريره يبأ ثيدح نم رازبلا هجرخأو

 ‹ظافلألا ةهج نمو« حيجرتلا ةهج نم هيف مالكلا نوعبشي ال ثيدح عقو اذإف « رابك ةمثأ حارشلا

 . نيققحملا نأش نم اذه سيلو هقفلا بتك نم باتك ىلع هنوليحي مهبلاغف ةحصلا ةهج نمو

 هسميلو : مالسلا هيلع هلوق نأل؛ حيحص ريغ مالك خلإ . . كترشب هسمتلف : لبق هلوقو

 «ريخ كلذ نإف» : هلوقب بابحتسالا ىلع لئاقلا اذه لالدتساف بابحتسالل ال بوج ولل « هترشب



 اًمكح زجاع شطعلاو ودعلاو عبسلا فئاخو
 س
 ءوضولا نكل ءءاملادوجو دنع نازئاج امهالك مميتلاو ءوضولا نأ هانعم سيل هنأل حيحص ريغ
 : ىلاعت هلوق ريظن اذهو مميتلا زوجي الو ءاملا دوجو دنع بجاو ءوضولا نآ هب دارملا لب «ريخ

 نسح الو ريخ ال هنأ عم ۲١( ةيآلا : ناقرفلا)  ًاليقم نسحاأو ارقتسم ريخ ذئموي ةنجلا باحصأ

 يف ناك نإو ءوضولا ضقني هلامعتسا ىلع رودقلا ةجاح نع ةلضافلا ءاملا دوجو نأ ملعا مث
 هلقنو حيرش نباو ينزملا هراتخاو « هلوق راتخم يف دمحأو  يروثلا بهذ هيلإو ء اندنع ةالصلا

 يف اهديعي الو هتالص متیو هءوضو ضقني ال : يعفاشلاو كلام لاقو . ءاملعلا رثكأ نع يوخغبلا

 يعفاشلل ناهجو هيف اهنم جورخلا زوجي : : ليقو « دواد لوقو دمحأ نع ةياور وهو « رفسلا ةالص

 لاقو . هوركم اهنم جورخلا هباحصأ ضعب نعو «زوجيال هنأ : : يناثلاو «لضفأ هنأ امهرهظأ
 . الفن هتالص ريصت : يعازوألا

 نإو راحلا ءاملا دوجو دنع ةداعإلا هيلع بجو رضحلا يف دربلا ةدشل مميت ول : ةيلحلا يفو

  يفف ءاملا زاوعإل رضحلا يف مميتلاب ىلص« عمجملا حرش يفو < . نالوق اهبوجو يفف رفسلا يف ناك

 يفو «لطبت : يناشلاو «هتالص لطبت ال : امهدحأ « نالوق يعفاشلا دنع هتالص نالطب

 اهيف یأر ولو دیعیف هب أضوتی مث اهمتیف هتالص لطبت ال رامحلا رؤس هتالص يف یر : «ىبتجملا»

 ىلصف اًبارس هنظف ءام ىأر ولو ءال وأ ة ةالصلا ناكم زواج هتالص تلطب هيلإ ىشمف ءام هنظف اًبارس
 يفو . . اهدیعی ال ءاطعأف هلاس مث هتالص عف ءام هدي يف ًالجر اهیف یأر ولو ءاهدیعی اهدعب ملع مث
 ناف هلآسي مث هتالص متی ال مأ هيطعيأ يردي ال ريثك ءام هعم الجر اهيف ىأر «نسحلا يبأ عم اج»
 . اًبوث اهيف ىأر ول يراعلااذكو ءديعي ال يطعأ مث ىبأ نإو ءالفالإو اهداعأ هاطعأ

 «دهفلاو « رمنلاو < دسألاك سرتفملا ناويحلا وهو ًادتبم يفاضإ مالك :ش (عبسلا فئاخو) م

 اصل وأ قيرط عطاق وأ « ارفاك وأ املسم ناك ءاوس :ش (ودعلاو) :م اهوحنو «بئذلاو «بدلاو

 ىلع وأ هقيفر ىلع وأ هسفن ىلع شطعلا فئاخو يأ :ش ( شطعلاو ) :م ةيحلاو قيرحلا هوحنو

 : هلوق ينعأ أدتبملا ربخ هنأل عوفرم :ش (زجاع) :م هريطو « هرونسو «هبلكو «هتباد وحن هعم ناويح

 هنكلو اًرهاظ دجاو هنأل ةقيقحلا ثيح نم ال مكحلا ثيح نم يأ :ش ( امكح ) :م ؟عبسلا فئاخو»
 هعنمف آضوتي نأ دارأ لجر «يجلاولولا ىواتف»و «سيجنتلا» يفو . رم امك طرش ةردقلاو زجاع
 ءاجاذه نأل هنع كلذ لاوز دنع ةالصلا ديعي مث يلصيو مميتي نأ يغبني : ليق .ديعي هنع ناسنإ
 اذکف دعي جرح اذإف «سبحلا ىف بارتلاب ىلص اذإ سوبحملاك هنع ضرفلا طقسي الف دابعلا لبق نم

 . اذه

 مميتم : يح اولولا ركذو « مميتلا زوجي هلام وأ هسفن ىلع فاح اذإ :«يواحطلا حرش» يفو
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 همميت لطب ءاملا ىلع مميتملا مئانلا رم ول ىتح ريدقت رداق -هللا همحر -ةفينح يبأ دنع مئانلاو

 ريغ هنأل همميت ضقني ال هلام وأ هسفن ىلع فوغ هنع لوزنلا عيطتسي ال عضوم يف ءاملا ىلع رم

 جاتحا ولو « مميتلا هلف قراس وأ عبس نم هلام وأ هسفن ىلع فاح ول :« زيجولا حرش »يفو .رداق

 ناك وأ : ةمادق نبال «ينغملا »يفو مميتلا هل زاج مرتحم ناويح شطعل وأ هقيفر شطعل ءاملا ىلإ

 . مميتلا اهل زاج انزلا اهسفن ىلع ةأرملا تفاخف قاسف عمج دنع ءاملا

 لحملا يف دنتسم الو عجطضمب سيل يذلا مئانلا دارملاو «ءادتبالا ىلع عوفرم :ش (مئانلاو) :م

 وأ اًبكار ناك ءاوس مئانلا دارملا اذكو « ةلأسملا هذه ىتأتت الف مونلاب همميت ضقني كلذك ناك اذإ هنأل

 ءاملل دجاو هنأل اًمكح يأ :ش (اريدقت رداق ةفينح يبأ دنع) :م مميتم وهو ءاملا ىلع اومدقو اًيشام

 نوكي الف هلبق نم ءاج رذعل لامعتسالا نع زجاع هنأل هدنع همميت ضقني ارداق ناك اذإف « ارهاظ

 دنع همميت زوجي هب ملعي ال ءام هبرقبو مميت ول هنأل لكلا دنع ضقني ال نآ يغبني : ليقو ءاروذعم
 ريغ نم ناتياور ءاملاب راملا مئانلا مميت ضاقتنا يف «يناولحلا تادايز» يف : يشاترمتلا لاقو . لكلا

 يفو . قافتالاب ءاملا ىلع راملا مئانلا مميت ضقتني ال : « ناخ يضاق یواتف» يفو . فالتخا رکذ

 . لكلا دنع همميت ضقتني ال هنأ حصألا «ىبتجملا»

 . اًقافتا ضاقتنالا مدع ىواتفلا يف راتخملا نأل امهفالخ ىلع فنصملا هبني مل كلذلف :تلق

 رطملا عقوف هافق ىلع مئان مئاصو ةلأسملا هذه ةظقيلا مكح مونلل اعضوم نيرشعو ةتس يف : ليقو

 . اهموص دسف اهجوز اهعماج ةمئانو هموص دسف هفوج ىلإ لصوف هيف يف ءام ترطق وأ هيف يف

 هلتقف ديص ىلع بلقنا مئان مرحمو «ءازجلا هيلعف هسأر ناسنإ قلح مئان مرحمو « كلذك مرحمو
 ىلع رداق وهو ناظقي دنع عقو ول امك هدنع دیص عقو مئاق وه .هأزجأ تافرعب رم مئانو « كلذك

 وأ ضعبلا لوق ىلع هلتقف هثروم ىلع عقو مئانو «نمضي هفلتأف لام یلع بلقنا مئانو . هتاکز

 تیب يف هدنع هتأرما تثکم مئانو ‹ نامض الف تامف هيلع طقسف هاو رادج تحت هعضوف اًمئاق عقو

 ملكت هتالص يف مئانو . ةمرحلا تتبث اهيدث نم ريغص عضر ةمئانو «هتولخ تحص ةعاس

 هدنع ةوالتلاب ربخأ مئانو «هبحاص مزلت ةدجسلا ةيآ الت مئانو . هتأزجأ اهيف أرق مئانو . تدسف

 . لوق يف ةدجسلا هيلع بجي

 ملو هملكي ال هنأ فلح نم ملكي مئانو ءاهيف بوجولا مدعب يتفي : ةمئألا سمش لاقو

 ةمرح تبثي ةوهشب هتلبق مئانو ءاعجارم راص اهقلطم اهسم ةمئانو «حصألا يف ثنح ظقيتسي
 بجو هتالص يف ملتحا مئانو .ءاضقلا بجي نيتليلو نيموي مئانو ءاهلعفب ملعاذإ ةرهاصلملا
 ةدجسلا ةيآ تولت كنأ ربخأ مئانو لوق ىلع حصي امهنيب دقع نامئانو «ءانبلا نكي الو لسغلا

 . بجت ال اهنأ حصألاو لوق يف ةدجسلا هيلعو عماسلا ىلع بجو
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 ‹ ءاهتنا اذكف ءادتبا هنود مب ربتعم ال هنأل ؛ ءوضولل يفكي ءام دارملاو « هدنع

 نأل :ش ( ءوضولل يفكي ءام) :م ««ءاملا ةيؤر اًضيأ هضقنيو »هلوق نم دارملا يأ :ش (دارملاو) م

 يف ام ةملك نوكي نأ : امهدحأ ناهجو زوجي ةرابعلا هذه يفو « مدعلا مكح يف يفكي ال يذلا

 .ءوضولا ىفكي يذلا ءاملا دارملاو ىنعملاو ةلوصوم « ىفكي ام» هلوق

 ةزمهلاو دملاب ءام دارملاو ريدقتلا نوكي نأ :يناثلاو

 ام دارملاو هلوق : لمكألا لاقو ‹ ةفص يناثلا يفو ةلص : لوألا هجولا يف «يفكي» : هلوقو

 ءوضولا ةيافك هيف ام دارملا لب حيحص ريغ اذهب هدييقت : تلق « مئانلا هيلع ري يذلا ءاملا ينعي يفكي

 نأل كلذو عضوم يف الزان وأ ارئاس ءاًرفاسم وأ اًميقم وأ ارام ناظقي وأ اًمئان ارام ناك ءاوس

 هلامعتسا ىلع ردق اذإ ناك لاح يأ ىف يذلا ءاملا ةيؤر اًضيأ هضقنيو هلوق نم دارملا نيب فنصلملا

 دنع « مئانلاو» هلوق ىلإ عجري «يفكي ام دارملاو» : هلوق نأ لمكألا نظف ءوضولل ةيافك هيف ناكو

 . لكلا لمشي انلق ام دارملا لب «كلذك سيلو اًريدقت رداق ةفينح ىبأ

 ءوضولل يفكي ام نود اجب رابتعا ال يأ :ش ( هنود اب ربتعم ال ) :م نأشلا نأل يأ :ش (هنأل) :م

 هنأل مميتي ءوضولل يفكي ءام دجي ملف يلصي نأ دارأ اذإ هنأ دارأ رمألا ءادتبا يف يأ :ش ( ءادتبا) :م

 هنأ دارأ ءءاهتنالا ةلاح يف ءوضولل يفكي ام دارملا اذكف يأ :ش ( ءاهتنا اذكف ) :م كلذل هل رابتعا ال

 ءاهتنالاب دارأو «مدعلا مكح يف هنأل همميت ىلع هنإف ءوضولل يفكي ال ءام ىأرف اًمميتم ناك اذإ

 . فالخلا ىلع ءانب اذهو ءادتبالاب اًربتعم ءاقبلاو قتبسلا

 ؟هلامعتسا هيلع بجي له هتراهطل ءاملا نم هيفكي ام ضعب دجو اذإ بنجلاو ثدحلملا نأ يفو

 ءدوادو دمحأ نع نيتياورلا ىوقأ وهو هدعب مميتلاب هلامعتسا بوجو يعفاشلا دنع حصألاف

 : يعفاشلل رخآلا لوقلا يفو .دشار نب رمعمو ‹«يرصبلا نسحلاو ءاطع نع عابصلا نبا هاكحو

 «رذنملا نباو < يعازوألاو « يروشلاو كلام بهذمو < انبهذم وهو لامعتسالا بوجو مدع

 . ءاملعلا رثكأ لوق وهو : يوغبلا لاقو .دامحو « يرهزلاو

 امو» :لاق مالسلا هيلع هللا لوسر نأ - هنع هللا ىضر - ةريره ىبأ ثيدح ىعفاشلا ليلدو

 ءام اودجت ملف # : ىلاعت هللا لوقو ‹ ملسمو يراخبلا هاور « متعطتسا ام هنم اولعفاف ءيشب مكترمأ

 اذإ يراعلاك ريثكلاو ريسيلا ءاملا معيف يفنلا عضوم يف ةركن وهو ‹ ١( ةيآلا : ةدئاملا) 4 اومميتف

 بجي ةيقيقح ةساجن هب تناك اذإ اذكو «ردقلا كلذ رتس همزلي هنإف هتروع ضعب رتسي اًبوث دجو

 . اًضيأ ةيمكحلا ةساجنلا ىف بجي نأ ىغبنيف « ردقلا كلذ ىف هلامعتسا

 تقيس ةيآلا نأل كلذو ءوضولل يفكي ام هنم دارم ا ذإ اًصضيأ ةيآلا بجومل لوقن نحن :انلق

 ةالصلل ًاللحم اًروهط يأ (١ةيآلا : ةدئاملا) ءام اودجت ملف : هلوق ناكو ةيمكحلا ةراهطلا نايبل
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 نم دبالف ريهطتلا ةلآ هنألو « صنلا يف رهاطلا هب ديرأ بيطلا نأل رهاط ديعصب الإ مميتي الو

 ىلإ ةالصلا رخؤي نأ هوجري وهو ءاملا مداعمل بحتسيو «ءاملاك هسفن يف هتراهط

 لامعتساب ةالصلا للحي ام دجوي مل ءوضولل يفكي ال ام دوجوبو «ءاضعألا هذه يف هلامعتساب

 عيمج لسغ ةلعلاو مكحلا نإف لامكلا ىلع فوقوم هنإف «لحلا نم ءيش تبشي مل ءاملا هذه

 ةساجنلا فالخب ةاكزلا قح يف باصنلا ضعبك ةلعلا ضعبب تبثي ال مكحلا نم ءيشو ءاضعألا

 هعم يذلا ءاملا ردقب تبثف اًمكح ال اًسح لاوزلا ربتعاف يسح رمأ لازملا نأل «ةروعلا رتسو ةيقيقحلا

 نأل ؛ ةلعلا ضعبب مكحلا نم ءيش تبثي الف ةيمكح ةراهطلاف انه اه امأو «هعم يذلا بوثلاو

 يف نيترطق وأ ةرطق لامعتسا نألو « لسخلا وأ ءوضولل يفاكلا وهو فراعتملا ىلإ فرصني قلطملا

 مومعلا ىلع هؤارجإ نكي ال نكل يفنلا يف معت تناك نإو ةركنلاو ءابع اهدعب بنجلا ندب يف ءاملا

 لصألا ضعب نع زجع هنألو « صوصخلا صحأ هب داريف دارم ريغ شطعلا هيلإ جاتحي ام دوجو ذإ
 ةلزنمب راصف ةرافكلا يف ةبقرلا ضعب نع زجع نمك ةدحاو ةلاح يف لدبلا عم هب دادتعالا طقسيف

 لسغ اذإ مزلي الو « متعطتسا ام هنم اوتأف» : مالسلا هيلع هلوق نع باوجلا وهو ءائيش عطتسي مل نم
 اندنع طقسي مدقت ام نأل ءاهضيح عفترا مث ةضيحب تدتعا نمو «ءاملا بصنا مث ءاضعألا ضعبل

 . ةصاخ روهشلاب سايإلا ةأرملا تخلب نإ ةدعلاو « ةصاخ مميتلاب ضرفلل ايدؤم ريصيو
 (اًبيط اديعص# : ىلاعت هلوق يف روكذملا :ش ( بيطلا نأل « رهاط ديعصب الإ مميتي الو) :م

 ةمئألا دنع طرش بارتلا ةراهط ذإ عامجإللاب :ش ( صنلا يف رهاطلا هب ديرأ ) :م ١( ةيآلا : ةدئاملا)

 زوجيو ءزاج ريغتي مل نإو «هب مميتلا زوجي ال ةساجنلاب ريغت اذإ بارتلاو : دواد نعو «ةعبرألا

 يف ماقيام لمعتسملاو «زوجي ال هبهذم رهاظو يعفاشلل لوق يفو ءاندنع لمعتسملا بارتلاب مميتلا

 ولو ««ةيلحلا» يف اذك هنع رثانتي ام نود لمعتسم وضعلا يف يقب ام : هباحصأ ضعب لاقو . وضعلا

 . زاج ضرأ وأ ةدحاو ةنبل وأ دحاو رجحب ةعامج مميت

 تبثت نأ زاوجل ةيآلا يف رهاطلا بيطلا نم دارملا نوكي نأ ةراهطلا طرش نم مزلي ال :تلق نإف

 . رخآ ليلدب ةراهطلا ةيطرش

 رخآلا ليلدلا ناكف ةراهط نودب مميتلا زاوج ةيآلا قلطم ىضتقال ةيآلاب درت ملول :تلق

 . زوجي ال اذو صتلا قلطمل اًضراعم

 ثيح :ش ( ءاملاك هسفن يف هتراهط نم دب الف ريهطتلا ةلآ) :م ديعصلا نألو يأ :ش (هنألو) :م

 . لامعتسالا دنع هتراهط ط رش

 ةبلغ ءاجرلاب دارملاو «ءاملا وجري هنأ لاحلاو يأ :ش ( هوجري وهو ءاملا مداعل بحتسيو) :م

 ىلإ ةالصلا رخؤي نأ) :م «حاضيإلا »يف اذك .تقولا رخآ يف ءاملا دجي هنآ هنظ ىلع بلغي يأ «نظلا
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 ‹ تقولا رخآ

 يفو ءءاملا وجري نمل ةالصلا ريخأت بحتسيو : ليوأت يف ةيردصم «نأ» ةملك :ش (تقولا رخآ
 . مميت هتوف فاخ نإف «تقولا رخآ ىلإ هرظتني ءاملا دجي ال يذلا رفاسملا : دمحم نع « ةريخذلا»
 وهو هدوجو نم ءاجرو عمط ىلع ناك اذإ تقولا رخآ ىلإ ةالصلا رخؤي ٠: يرودقلا » يفو

 . بحتسملا تقولا نع رخؤي الأو «حيحصلا

 ‹«لصألا يف هقلطأ ام ءاملا ريسفت لعجي لب « ةياورلا فالتخا بجوي ال اذه : «عئادبلا» يفو
 «متح ال بحتسم ريخأتلا : يرودقلا لاقو . تقولا رخآ ىلإ ولتي : - هنع هللا يضر - يلع نعو
 «مميتي ال اًبيرق ناك نإو « اًديعب ءاملا ناك اذإ اذه متح هنآ : فسوي يبأو « ةفينح يبأ نع يورو

 . اذه ىلع ةثالثلا انباحصأ عمجأ : رفعج وبأ هيقفلا لاق تقولا جورخ فاحخ نإو

 مميتلا هئزجي ال هنم لقأ ناك نإف «رثكأ وأ ليم هوجري ءاملا عضوم نيبو هنيب ناك اذإ :ليقو
 تقولا رخآ يف ءاملا دوجو نم ةقث ىلع نكي مل نإف : «ةيلحلا »يفو . ةالصلا تقو توف فاخ نإو

 رايتخا وهو نيلوقلا حصأ يف تقولا لوأ يف مميتلاب يلصي نأ لصألاف هدوجو نم سايإ ىلع الو
 ير

 . نيلوقلاك ناتياور ةفينح يبأ نعو ‹لضفأ ريخأتلا :يناثلاو

 ضيرملا مميتي : كلام لاقو «دمحأ لاق هبو «لاح لكب لضفأ ريخأتلا : يوونلا لاقو

 . لعفي ملو هرخؤي نأ يلِإ بحأ لصألا يفو « هلجعي الو ادج هرخؤي ال تقولا طسو يف رفاسملاو
 ةبوبيغ ليبق ام ىلإ هرخؤي : ليقو « هتقو لوأ نع برغملاو سمشلا ريغت ىلإ رصعلا رخؤي الو

 هذاتسأ اهيف ةفينح وبأ فلاح ةعقاو لوأ اذه نأ يور «رخؤيال : يعفاشلاو دامح نعو «قفشلا
 غ د نار مک دو کرتا را یل جوبا جوو ترا لزا یف ادا
 يف ةالصلا نأ ىلع لدت ةلأسملا هذه : ليق : لمكألا لاقو « هيف هباوصو -هنع هللا يضر- هداهتجا
 ةعامجلا ريثكتك هنودب لصحت ال ةليضف ريخأتلا نمضت اذإ الإ اًضيأ اندنع لضفأ تقولا لوأ

 . نيتراهطلا لمكأب ةالصلاو

 ءامهيشاوح يف زيزعلا دبع خيشلاو « ةعيرشلا جات هخيش نع ًالقان يقانغسلا اذه لئاق :تلق
 وهس اذه لوقأ : لاق مث «هانركذ ام رخآ ىلإ لدت ةلأسملا هذه : نوحراشلا لاق : يزارتألا لاقو

 نم هريغو «ةيادهلا »بحاص هب حرص ام ىرت الأ .كلذك انباحصأ بهذم سيلو « نيحراشلا نم
 ام رصعلا ريخأتب فيصلا يف رهظلاب داربإلاو رجفلاب رافسإلا بحتسيو : هلوقب مهبتك يف نيمدقتملا
 :هلوقب يزارتألا هلاق اب لمكألا باجأو « ليللا ثلث لبق ام ىلإ ءاشعلا ريخأتو «.سمشلا ريغتت مل

 يزارتألا ةبسنب يضر فيك لمكألا نم بجعلا « هرخآ ىلإ انباحصأ بهذم سيل اذه نأب درو
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 عماطلاك راصف نيتراهطلا لمكأب ءادألا عقيل ىلصو مميت الإو هب يلصيو ًأاضوتي ءاملا دحو ناف

 ء ةعامجلا ىف

 مهمالك مهف هنأل مهنم ال هنم وهسلا نأ قتحلا لب « هلاق ام هحرش يف دروأو «نيحراشلا ىلإ وهسلا

 . مهدوصقم فالخ ىلع

 دارملا نأب يجرتملا ريغل لضفأ تقولا لوآ يف ةالصلا ءادأ نأب مهلوق نم مهف هنآ : كلذ نايب

 نكل «هركذ ام كلذ نم مزلف ٠ بهذملا فالخ وهو «يعفاشلا بهذم وه امك ةقيقح تقولا لوأب
 لضفأ ميقملا مهقح يف دوهعملا بحتسملا تقولا لوأ يف تادابعلا نأب مهدارم لب دارمب اذه سيل
 ايجار ناك اذإ ءاملا مدعل اًبحتسم نوكي اغإ بحتسملا تقولا لوأ نع ريخأتلا ينعي «ءاملا يجار ريغل

 . ريخأتلا ال بابحتسالا تقو لوأ يف ءادألا بحتسم اف الإو « هنادجول

 رخؤي ال عمط ىلع نكي مل نإو : هلوقب «عئادبلا» يف هركذ ام انركذ ام ىلع لدي يذلاو

 ةمئألا سمش نع زيزعلا دبع خيشلا مالك هيلع لدي اذكو ‹«بحتسملا تقولا يف يلصيو مميتيو

 كلذب دارأو «دوهعملا اهتقو نع ةالصلا رخؤي ال كلذ وجري ال ناك نإف : هلوق وهو « «مامإلا »يف

 ىلع دوهعملا تقولا لوأ ال « بهذملا يف دوهعملا بحتسملا تقولا لوأ وهو «هريغ قح يف دوهعملا

 نع ىلعملا ىور : «ةفحتلا» بحاص ىلع ضرتعملا يزارتألا هلقن ام هيلع لديو «ىعفاشلا بهذم

 رخآ ىلإ رخؤي عماطلا ريغو «تقولا رخآ ىلإ رخؤي ءاملا يف عماطلا : فسوي يبأو ةفينح يبأ

 رخآو بحتسملا تقولا لوأ عضوملا اذه يف تقولا لوأب دارملا نأ اذه نم رهظف « بحتسملا تقولا

 ريغ ال يعفاشلا لوق نع ءاملا مداعلا : هلوقب زرتحا هنإف يزارتألا همهف امك ال بحتسملا تقولا

 وهو ةالصلا مدق تقولا رخآ يف هدجي نأ ىجر نإو ءاملا مداع نإ : يعفاشلا بهذم نأل «مداعلا

 يعفاشلا لوق نع زارتحا وه لب همداع ريغ نع ازارتحا سيل ءاملا مداعلا هلوقو :لمكألا لاقو

 . نآلا هانركذ ام رخآ ىلإ ءاملا مداع نأ هدنع نإف

 . نآلا هداسف انيب دقو يزارتألا مالك هنيعب اذه :تلق

 رخآ ىلإ ةالصلا ريخأت دعب ءاملا مداع دجو نإف يأ ليصفتلل هيف «ءافلا »:ش ( ءاملا دجو نإف) :م

 (الإو) :م ردقم فوذحم وهو طرشلا باوج اذه ًأضوتي : هلوقو :ش ( هب يلصيو ًاضوتي) :م تقولا

 :م اهرخأ يتلا هتالص :ش ( ىلصو) :م ةقيقح ءاملا مداع هنأل :ش (مميت) :م ءاملا دجي مل نإو يأ :ش

 وهو :ش (نيتراهطلا لمكأب ) :م تقولا رخآ ىلإ اهرخأ يتلا ةالصلا ءادأ يأ :ش ( ءادألا عقيل)

 (راصو) :ماهنم لمكأ ءوضولا نكلو «ةلماك ةراهط مميتلا نأ ىلع لدت لعفأ ةغيصو ء«ءوضولا

 ةالصلا رخؤي يذلا صخشلاك يأ :ش ( ةعامجلا يف عماطلاك) :م ةلاحلا هذه يف صخشلا اذه :ش

 . ةعامجلا ةرثك يف اعمط تقولا رخآ ىلإ

oo 



 نأل ؛ متح ريخاأتلا نأ لوصألا ةياور ريغ يف - هللا امهمحر - فسوي يبأو ‹ ةفينح يبأ نعو

 ىلع مازلإ لب «عماطلا ريغ نع ازارتحا سيل ةعامجلا يف عماطلاك هلوق :لمكألا لاقو

 . ةعامحجلا يف اعماط ناك اذإ بحتسم ريخأتلا نأ هبهذم نأل يعفاشلا

 سيلو «عماطلا ريغ نع زارتحا وه لب «حيحصب سيل وهو «يزارتألا مالك هنيعب اذه :تلق
 ةعامجلا يف عماطلاو ءانركذ ام ىلع انبهذمك هيلع صوصنملا هبهذم نأل «يعفاشلا ىلع مازلإب

 ءادأ هيف بحتسملا نإف جار ريغ وأ ءاملل ادجاو ناك نإف ءرفاسملا عماطلا : امهدحأ « نيمسق ىلع

 ةقفرلاو ليزنتلا هب قطن ام ىلع تادابعلا ءادأ ىلإ ةعراسملا وه لصألا نأل «تقولا لوأ ةالصلا

 يف تقولا لوأ يف ءادألا بحتسي اذهلو « لصألل هقح يف ريخآتلا تبشي الف نورضاح مهلك

 نأل « هوجري وهو ءاملا مداعل بحتسيو» فنصملا لوق انلقام ىلع لديو ءىنعملااذهل ءاتشلا

 ريغلو دجاولا رفاسملل تقولا لوأ ةالصلا ءادأ بابحتسالا نأ ىلع لدي هب بابحتسالا صيصخت

 . يجارلا

 . ةعامجلا ةرثك يف عمطلل اهريخأت هقح يف بحتسملا نإف ميقملا عماطلل : يناثلا مسقلاو

 «يلامألا»و «رداونلا» ةياور يهو :ش (لوصألا ةياور ريغ يف فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو) :م

 (تادايزلا» و « نيعماجلا» ةياور «لوصألا» ةياورو ««تاينوراهلا»و «تايناسيكلا»و «تايقرلا»و

 ةطساو يهو فاقلا ديدشتو ءارلا حتفب ةيفر ىلإ ةبسن ةيقر عمج تايقرلا :تلق .«تاطوسبملاو»

 . يقرشلا يلامشلا بناجلا نم يبرغلا بناجلا ىلع هدروم ةريبك بارخ ةنيدم يهو ةعيبر رايد

 اهمساو :ديعس لاقو «ةيقارلا : اهل لاقيو ركب رايد ندم ربكأ «ةقرلا»: لقوح نبا لاقو

 عمج١ تايناسيكلا»و . ةروكذملا ةيقرلاب ًايضاق ناك نيح دمحم اهعمج لئاسم« تايقرلا»و ءاضيبلا

 يناسيكلا بيعش نب ناميلسو «ورمع يبأ دمحم باحصأ نم ناكو «ناسيك» ىلإ ةبسن ةيناسيك

 نامیلس رادج دمحأ : ناسیکو ««يناسيكلا ءالمإ» يف وأ »تايناسيكلا» يف دمحم ركذ مهلوق نم

 .ةينوراه عمج تاينوراهلاو . اهيلإ هتبسنو بيعش نب

 ناک اذِإ ينعي بجاو يآ :ش (متح) :م يجارلا ءاملا مداعل ةالصلا ات يأ :ش (ريخأتلا نآ) :م

 عفدل مميتلا عرش نأل :«ةريخذلا»و «طيحملا» يفو ««طوسبملا» يف هيلع صن اديعب عضوملا كلذ

 نم نمأ دقف تقولا رخآ ءاملا دوجو هنظ ىلع بلغ وأ نقيت اذإف «تاوفلا نع تقولل ةنايصو جرحلا

 اذهلو :ش ( ققحتملاك يأرلا بلاغ نأل) :م ريخأتلا بجيو مميتلا هئزجي الف ارهاظ وأ ةقيقح تاوفلا

 نإف نهنامإب ملعأ هللا نهونحتماف) : ىلاعت هللا لاق «هديؤي سايقلاو «دحاولا ربخب لمعلا بجو

 ملعلاب مهيلإ درلا مدع قلع ٠١( ةيآلا : ةنحتمملا) 4 رافكلا ىلإ نهوعجرت الف تانمؤم نهومتملع

oor 



 هلثم نيقيب الإ همكح لوري الف ةقيقح تباث زجعلا نأ رهاظلا هجو

 رهاظ يفو « ةقيقح تباثلاك وهو يأرلا بلاغل الإ نوكي ال كلذب ملعلاو «تانمؤم نهنوكب
 رخآ يف ءاملا نادجوب نظلا ةباغ عم مميتلا هئزجيو ةفاسملا دعب عم هنع ريخأتلا بجي ال ةياورلا
 . نقيتلا وأ تقولا

 تباث زجعلا نأ) :م ةياورلا رهاظ هجو يأ :ش ( رهاظلا هجو ) :م هلوقب رهاظلا هجو ىلإ راشأو
 سيل اذه : ليق :ش (هلثم نيقيب الإ) :م مميتلا زاوج وهو زجعلا مكح يأ :ش (همكح لوزي الف ةقيقح

 ىف ناك نأب اًنونظم ناك ول ءاملا دوجو نأ ىرت الأ «نيقيلا ىلع فقوتي ال زجعلا لاوز نإف «هجوب
 . ريغت ريغب هرذع لاز دقف مميتي ال ءام هنظ اًبارس وأ اًراجشأ دعب نم یأرو « نارمعلا

 يأرلا بلاغ نأل» : هلوق نأ هصخلم ًالاكشإ زيزعلا دبع خيشلا نع انه اه لمكألا لقنو
 تاياورلا رهاظ يف ةفاسملا دعب عم تقولا رخآ يف ققحتلا دنع ريخأتلا بجي نأ يضتقي «ققحتملاك
 ناك نم نأ بابلا لوأ ىف ركذ هنإف « كلذك سيلو يأرلا بلاغ قاحلإ نكييو « هيلع اًسيقم حلصيل
 فاخ نِإو ءزوجي ال لقأ ناك نإو رثكأ وأ ليم ءاملا نيبو هنيب ناك اذإ مميتلا هل زوجي رصملا جراح

 ريغ يف ققحتلا يف زوجي ال مميتلا نأ هنم دارملا نأ ىلع ليلعتلا ينعي اذه لعج نإو « ةالصلا توف

 ةياورلا رهاظ هجو للع هنأل اًصضيأ ميقتسي ال ةياورلا هذه يف هب نظلا بلاغ قحل اف« لوصألا» ةياور
 دنع لوزي زجعلا مكح نأ يضتقي كلذو (هلثم نيقيب الإ همكح لوزي الف ةقيقح) تباث زجعلا نأب
 ناك اذإ اميف اذه نأ ىلع لمح نإو « انيب ام ىلع كلذك سيلو ةياورلا رهاظ يف ءاملا دوجوب نيقيلا

 ةبلغ نيب ةياورلا رهاظ ليلعت يف قرف ال هنأل اًضيآ ميقتسي ال ليم نم لقأ عضوملا كلذ نوبو هنيب
 اذإ امهنيب قرف ال هنأ امك مميتلا زاوج مدع يف ليم نم لقأ ةفاسملا تناك اذإ اميف نيقيلاو نظلا

 . مميتلا زاوج يف ليم نم رثكأ ةفاسملا تناك

 نقيت ول امك مميتلا هئزجي ال ءام هبرقب نأ هنظ ىلع بلغ اذإ هنأ بابلا اذه رخآ يف حرص دقو

 وأ ةبيرق ةفاسملا نأ ملعي مل اذإ ام ىلع اذه لمحي نأ وهو رخآ هجو يقب . لكشم هنأ ملعف كلذب

 ةفاسملا دعب تبثي مل الو تاوفلا نم نمأ دقف تقولا رخآ يف ءاملا دوجوب نقيت هنأ تبث ولف « ةديعب

 كلذكو ةفاسملا دعب مدع هنظ ىلع بلغ ول امأ . ريخأتلا بجيف مميتلا زاوج تبثي مل هيف كشلل

 ريخأتلا بجي ال ةياورلا رهاظ يفو « ققحتملاك بلاغلا نأل «« لوصألا» ةياور ريغ يف امهدنع

 ‹ هلثم نيقيب الإ لوزي ال مميتلا زاوج وهو زجعلا اذه مكحو «ةقيقح ءاملا مدعل تباث زجعلا نأل
 ال هجولا اذه نكلو «ريخأتلا بجي الف دجوي ملو «تقولا رخآ يف ءاملا دوجو يف نيقيلا وهو

 امهنيب قرفي ملو ةياورلا رهاظ يف نيقيلاو نظلا ةباغ نيب انه اه قرف هنأ هيلع مزليو لحمت نع ولخي
 زاوج يف ةديعب ةفاسملا تناك اذإ اميف الو مميتلا زاوج مدع يف ءام هبرقب نأ هنظ ىلع بلغ اذإ اميف

 اب امك لا



 ؛ضرف لكل مميتي - هللا همحر - يعفاشلا دنعو ‹لفاونلاو ضئارفلا نم ءاش ام همميتب ىلصيو

 ‹ ةيرورض ةراهط هنأل

 نع ًالقان اًضيأ «ةياردلا» بحاص هلك اذه ركذ دقو «لاكشإلا ءاقب رهظألاف : خيشلا لاق

 اذكو «رابكلا نيققحملا نم هنوك عم هنم صلختلا هجو ركذي مل ثيح خيشلا نم بجعلاو «هخيش

 هنم لحني اهجو ركذن : قيفوتلا هللابو لوقنف هيلع اتكسو اذه ركذ لمكألاو «« ةياردلا »بحاص

 نأ وهو اهبرق وأ ةفاسملا دعب ريغ رخأ بابسأب هئاجر مدعو ءاملا ءاجر ربتعي هنأ : وهو لاكشإلا اذه

 هنإف ‹ تقولا رخآ يف ءاملا ىلع ردقيو رطي هنآ هنط ىلع بلغو بطر ميغ ءامسلا يف نوكي

 دوجوب ققحت ول امك؟لوصألا » ةياور ريغ يف هيلع بجيو «ةياورلا رهاظ يف ريخأتلا هل بحتسي
 رخآ يف ءاملل هلسرأ نم روضح هنظ ىلع بلغو هل يقسي نم لسرأ نكل اًديعب ءاملا نوكي وأ ءامل

 نكل لبحلاو ولدلا نم ءاقستسالا ةلآ هل نكت ملو رئب يف ءاملا ناك وأ هل ترهظ تارامأب تقولا

 هب يرتشي نمث دوجو هناکم ملعی ملو هنم برقب ءاملا ناک وأ تقولا رخآ يف هنادجو هنظ ىلع بلغ

 ناك وأ «ةيلصألا ةجاحلاب لوغشم ريغ رخآ ءام دوجو هنظ ىلع بلغو شطعلل دعي ام هدنعو ءاملا

 بلغو هلام وأ هسفن ىلع هنم فاخي نم وأ تايحلا وأ يعافألا وأ عابسلا وأ صوصللا دنع ءاملا

 . رخأ بابسأ اذه ىلع سقو «تقولا رخآ عناملا لاوز هنظ ىلع

 هلمح بجوف قلطأ لب اهبرق وأ ةفاسملا دعبب همدعو ءاجرلا ديقي مل - هللا همحر - فنصملاو

 ام لاكشإلا نم هيلع دري ىتح خيشلا ديق اب راعشإ همالك يف سيلو لاكشإلا هيلع دري ال هجو ىلع
 . هل صلخمال

 :ش (لفاونلاو ضئارفلا نم ءاش ام همميتب) :م ةالصلا ديري يذلا مميتملا يأ :ش (يلصيو) :م

 هركذ ام ىلع هنع يرصبلا نسحلاو «يعخنلاو «ءاطعو « بيسملا نب ديعسو «سابع نبا لاق هبو

 لكل مميتي : هللا دبع نب كيرش لاقو . رايتخالا وهو ينايورلا لوقو ينزملاو دوادو هنع يوونلا

 ىور نيضرف ىلص ول هنإف «هيف برطضم هبهذمو ةضيرف لكل : كلام لاقو . ةلفانو ةضيرف ةالص

 نم نأ : هباحصأ نم جرفلا وبأ لاق . اهتحص ىلع لدف تقولا يف ماد ام ةيناثلا ديعي هنأ مساقلا نبا

 هوكرت دق نأ هبهذم ضقانت دقف زئاج كلذو « هيلع ءيش الف دحاو مميتب ةريثك تاولص ىضق

 نم ءاش ام عم ضرف لكل يأ :ش ( ضرف لكل مميتي يعفاشلا دنعو) :م . مهل اًبهذم كلذ اولعجف

 تئاوفلا نيب عمحجلا يف يعفاشلا باحصأ فلتخاو « روث وبأو «دمحأو « كلام لاق هبو «لفاونلا

 يراصنألا ةعيبرو « ةداتقو ‹ يبعشلاو ‹ رمع نباو « يلع لاق يعفاشلا لوقبو دحاو مميتب

 نع زجعلاب ةرورضلا ةلاح لعج نأل :ش ( ةيرورض ةراهط) :م مميتلا نأل يأ :ش (هنأل) :م قاحسإو

 ثدحملا عفتري ملف ءاملا ىأر اذإ قباسلا ثدحلا مكح دوعي اذهلو هسفن يف ثولي بارتلا ذإ ءامل

 ضرفلا ىلص اذإف ‹«ةرورضلل ةالصلا تحيبأ نكلو ديدج ثدحب الإ دوعي ال عفترا ولذإ قباسلا



 هطرش يقب ام هلمع لمعيف ءاملا مدع لاح روهط هنآ انلو

 . ةرورضلا تقتنا

 : لاق نإف « ال مأ هضرف ءادأ دعب همميت ضقتنا له : يعفاشلل لوقن مث : يزارتألا لاقو
 مل :لاق نإو «هبهذم فالخ وهو ةراهطب الإ ةالص ال هنأل كلذ دعب الفن يلصي ال لقيلف ضقتنا

 ثدحلا دجوي ملو « تناك امك ربتعت ةراهطلا نأل «ًالفن يلصي امك رخآ ًاضرف يلصي لقيلف ضقني
 يف امك ةيرورض ةراهط هنأل نيضرفلا نيب عمجلا زوجي ال : لاق نئلو .همميت لطبي ىتح ءاملا الو
 نأ ملسن الو ‹«نيضرف نيب عمجت نأ اهل زوجي ال ةضاحتسملا نأ ملسن ال : لوقنف ةضاحتسملا ةراهط
 مل مميتلاو اهل ثدحلا ةبراقل فعضلا ةياغ يف ةضاحتسملا ةراهط نأل ًالصأ حيحص سايقلا اذه

 . ةافانملا عم ةراهط لعج ام ىلع ةافانملا نودب ةراهط تلعج ام سايقو ‹ثدحلا هنراقي

 دهاجم نع مكحلا نع ةرامع نب نسحلا ثيدح نم ينطقرادلا هاور اب يعفاشلا جتحاو :ةدئاف

 نم يقهيبلا هاور ابو «ةدحاو ةالص نم رثكأ مميتلاب يلصي ال نأ ةنسلا نم : لاق سابع نبا نع

 . ةالص لكل مميتي : لاق - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع عفان ثيدح

 ديعصلا» : ةَ هلوق وهو صنلاب :ش ( ءاملا مدع لاح روهط) :م بارتلا يأ :ش ( هنأ انلو) :م

 :لاقو يذمرتلاو «يئاسنلاو « دواد وبأ هاور «نينس رشع ءاملا دجي مل نإو ملسملا ءوضو بيطلا

 عفري مل نإو رهطي اندنع بارتلا : يوونلا لاقو . ىفوتسم هنایب رم دقو « حیحص نسح ثیدح

 «نايفانتم ةراهطلا توبث عم ثدحلا ءاقبو « ةراهطلل تبثملا رهطملا نأل هل ىنعم ال اذهو « ثدحلا

 . هيف مالكلا رم دقو يزارلا ركب وبأ لاق هبو حيبم هدنعو «عفار اندنع مميتلا نأ هيف لصألاو

 يف بارتلا طرش يأ :ش (هطرش يقب ام) :م ءاملا لمع بارتلا لمعيف يأ :ش ( هلمع لمعيف) :م

 ءاملا نع لدب بارتلا نأ هحيضوت «ثدحلا مدعو ءاملا مدع طرشلاب دارملاو « اروهط بارتلا نوك

 مكح اذكف ةيرورض ريغ ةقلطم ةراهط هب تبثي هنآ همكحو « ءاملل نوكي مكح هل تبثف صنلاب
 ريغ وهو طورشملا دوجول اًمزاتسم طرشلا دوجو نوكي نأ يضتقت ةرابعلا هذه لاقي ال «هلدب

 مميتلا زاوجو « ءاملا مدع نم دحاو لك نإف ءامهتاواسم دنع كلذ ةحصب لوقن األ ‹« حیحص

 مميتلا زوجي : انباحصأ لاق روكذملا لصألا ىلعو همزلتسي نأ زاجف « ةلاحم الب رخآلل واسم

 ينزملاو «ةيكلاملا نم نابعش نباو «رهاظلا لهأو « ثيللا انقفاو ةلفانلاك هتقو لوخد لبق ضرفلل

 مميتلل تقولا لوخد طارتشا :«دعاوقلا» يف يكلاملا دشر نبا لاقو . يعفاشلا باحصأ نم

 يف الإ مميتلا زوجي ال نأ كلذ نم مزليو عمسلاب الإ زوجي ال تادابعلا يف تيقأتلا نإف ‹ فيعض

 . تقولا رحخا

 ىلعف :لاق « ثدحي وأ ءاملا دجي ىتح ءوضولاك مميتلا نأ سايقلا :دمحأ نع «ينغملا »يفو
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 رصملا يف حبحصلا مميتيو
 . هنع ىنغتسم هنأل تقولا ىلع هيدقت زوجي ال : يعفاشلا لاقو .تقولا لبق زوجي اذه

 مهو :لاق . ةضاحتسملا ةراهطك تقولا لبق زوجي الف ةيرورض ةراهط هنألو :يوونلا لاقو

 تقولا ىلع مميتلا ميدقت زاوج يف ةيفنحلا رظانن ال : يرخطصإللا ديعس وبأ لاقو . هيلع انوقفاو

 لواح دقف هلبق هزوج نمف تقولا دعب هزاوج تبثي : نيمرحلا مامإ لاقو . هيف عامجإلا اوقرخ مهنإف
 ىلإ سايقلا نألو «هدعب ام ىنعم يف هلبق ام سيلو سايقلاب ةدعاقلا نع ىنفتسملا مميتلا تابثإ

 .اهتقو لوخد دعب نوكي اْغإ ةالصلا

 يف نإف سابع نبا نع ينطقرادلا هاور اب يعفاشلا جاجتحا امأ : هلك كلذ نع باوجملاو

 عنمت ال ةنسلا نأ عم كورتم وهو ينامحلا ىيحي نبا هنع هاورو فيعض وهو ةرامع نب نسحلا هدانسإ

 ضرفلا عم لفاونلا نم ةدحاو ةالص نم رثكأ نوزوجي ةيعفاشلا نإف ءرهاظلا كورتم وهو زاوجلا

 . كلذ مهثيدح يف سيلو

 رماعو عفان نع لوحألا رماع هدانسإ يفف رمع نبا رثأ نم يقهيبلا هاور اب هجاجتحا امأو

 . حصت ال رمع نبا نع هيف ةياورلا : مزح نبا لاقو «رظن عفان نع هعامس يفو « دمحأ هفعض

 لغتشيل تقولا ىلع هيدقت ىلإ ةسام ةجاحلا نإف ٠ عونم هنإف « هنع ىنغتسي هنأل : هلوق امأو

 .اهلبق ةبتارلا ننسلاو ضئارفلا ءادأب تقولا لرأ

 ‹ ةمادق نبا لاق اذكو « ةضاحتسملا ةراهط ىلع يأ اهيلع انوقفاو مهو :يوونلا لوق امأو

 نأ ىتح دمحمو «ةفينح يبأ دنع تقولا لبق حصت ةضاحتسملا ةراهط نإف ءامهنم طلغ هنإف

 لفاونلاو ضئارفلا نم تءاش ام هب يلصت نأ اهل زوجي سمشلا تعلط نيح تأضوت ول ةضاحتسملا

 . راذعألا باحصأ اذكو هنع ءانغتسالل تقولا جورخب ضقتني اغإو «رهظلا تقو بهذي ىتح

 نع مهانركذ دقو انلوقب اولاق ملعلا لهأ نم ةعامج نأل لطاب هنإف يرخطصإإلا لوق امأو

 . بيرق

 هتبثأ هدعبو تقولا لبق هزاوج تبثأ نم نإف « هيف كش ال مهو هنإف نيمرحلا مامإ لوقو
 ىلع يرجي قلطملاو «تقوو تقو نيب لصفت مل اهنإف سايقلاب ال مميتلا يف ةدراولا صوصنلاب
 . هقالطإ

 زاج سمشلا تلاز ىتح دؤي ملف راهنلا ةوحض ةتئافل مميت ول : ةيعفاشلا نم دادحلا نبا لاقو

 . تقولا ىلع هيدقت زوج دقف هب رهظلا ءادأ

 مدعل يلو ريغ وأ ناك ايلو « اهريغو ةزانجلا ةالصل هريغو :ش ( رصملا يف حيحصلا مميتيو) م
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 ىضقت ال اهنأل ةالصلا هتوفت نأ ةراهطلاب لغتشا نإ فاخف « هريغ يلولاو ةزانج ترضح اذإ

 ال اهنأل ؛ مميتي ديعلا هتوفي نأ ةراهطلاب لغتشا نإ فاخف ديعلا رضح نم اذكو < زحعلا ققحتيف

 - ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور وهو « يلولل زوجي ال هنآ ىلإ ةراشإ هريغ يلولاو : هلوقو .داعت

 ؛ حيحصلا وهو - هللا همحر

 :ش (هريغ يلولاو) :م اهروضحب بوجولا نأل اهب ديق :ش (ةزانج ترضح اذإ) :م اًبلاغ اهيف ءاملا
 هنأل مميتلا هل زوجي ال الو ناك اذإ مميتملا نأل هب ديق مميت يذلا حيحصلا ريغ يلولا نأ لاح لاو
 هتوفت نأ ةراهطلاب لغتشا نإ فاخف) :م رظتني هنأل اًضيأ ناطلسلل زوجي ال :«طيحملا» يفو . رظتني

 ةروسكم ىلوألا نم «نأ» ةملكف مميتلا هل زوجي ال توفلا فخت مل اذإ هنأل هب ديق :ش ( ةالصلا

 . فاخ لوعفم اهنأ ىلع بصنلا لحم يف ةيردصم اهنأل ةحوتفم ةيناثلاو
 نع يأ :ش ( زجعلا ققحتيف ىضقت ال تتاف اذإ) :م ةزانجلا ىلع ةالصلا نأل يأ :ش ( اهنأل) :م

 .دمحأ نع ةياورو «قاحسإو ‹يروڻلاو «يعازوألاو ‹يرهزلا لاق انلوقبو ءءادألا

 فوخل ءاملا ىلع ةردقلا عم ةزانجلاو « ديعلا ةالصل مميتلا زوجي ال : كلامو يعفاشلا لاقو
 لدب ىلإ الإ ىضقت ال هدنعف « ال مأ ىضقت له ةزانجل ا ةالص ىلع فالخلا ىلع اذه ىنبمو «امهتوف
 . زجعلا ققحتيف توفت اندنعو «زجعلا ققحتي الف

 تاوفلا فوخ دنع مميتلاب ةزانجلا رضح نم مكحك يأ :ش ( ديعلا رضح نم كلذكو) :م
 :م ديعلا ةالص يآ :ش (ديعلا هتوفي نأ ةراهطلاب لغتشا نإ فاخف) :م ديعلا ةالص رضح نم مكح

 : يوونلا لاقو . فلحخ ىلإ ال توفت اهنأل :ش (داعت ال) :م ديعلا ةالص نأل يأ :ش ( اهنأل مميتي)
 عامجإلاب تقولا جورخب ةعمحجلا توفت :لاقو ةعمجلا ىلع ديعلاو ةزانجلا ةالص يعفاشلا ساق

 تاوف :انلق ءاندنع اهدعب زوجيو «عامجإلاب مايأ ةثالث ىلإ ربقلا ىلع ىلصت لب توفت ال ةزانجلاو
 ىلإ ال ناتوفي امهنإف ديعلاو ةزانجلا ةالص فالخب «رهظلا وهو «لصأ وه ءيش ىلإ ةعمجلا

 ققحت مدع نع رداص « عامجإلاب مايأ ةثالث ىلإ ربقلا ىلع ىلصت لب توفت ال ةزانجلا : هلوقو
 يف اهيلع ةالصلا هتوفتف هريغ اهيلع ىلصف صخشلا اذه مميت ول : انلق انآ هنايب «فالخلا عضوم
 لفنلاو ىلوألاب طقس دق ضرفلا ذإ تيملا ىلع ةالصلا رجأ لاني الف اندنع داعت ال ةالصلاو «هقح

 . عورشم ريغ اهيف

 زوجي ال) :م هنأ ىلإ ةراشإ :ش ( هريغ يلولاو) :م هرصتخم يف يرودقلا لوق يأ :ش (هلوقو) :م

 ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور) :م يلولل زاوجلا مدع يأ :ش (وهو) :م انركذ امك رظتني هنأل :ش ( يلولل
 مامإلاو يلولا اذكو :“ ىبتجملا »يفو . حيحصلا وه يلولل مميتلا زاوج مدع يأ :ش (حيحصلا وهو
 . اهب رظتني هنأل
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 ‹ مميت ديعلا ةالص يف يدتقملا وأ مامإلا ثدحأ نإو . هقح يف تاوف الف ةداعإلا قح يلولل نأل

 الف مامإلا غارف دعب يلصي قحاللا نأل مميتي ال : الاقو « - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ىنبو

 ‹ هتالص هيلع دسفي ضراع هيرتعيف ةمحز موي هنأل قاب فوخلا نأ هلو «توفلا فاخي

 يف تاوف الف) :م هريغ ىلص اذإ تيملا ىلع ةالصلا ةداعإ يأ :ش (ةداعإلا قح يلولل نأل) :م

 هللا يضر- سابع نبا ثيدحل ضي يلولل زوجي ةياورلا رهاظ يفو . يلولا قح يف يأ :ش (هقح

 يف يدع نبا هاور . (مميتف ءوضو ريغ ىلع تنأو ةزانجلا تءاج اذإ » : لاق وي يبنلا نع - امهنع

 يف دمحأ لاق «قيقحتلا» ىفو . فوقوم وه لب ظوفحم ريغ عوفرماذه :لاق مث« لماكلا»

 a SS وف يقهيبلا لاق اذكو «فيعض وهو دايز نباب هربعف : «هدنسم»

 . افوقوم ءاطع نع هريغ

 ةزانج لا كتوفت نأ تفخ اذإ : لاق سابع نبا نع هدنسب «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا اور :تلق

 نب ىفاعملا نع يئاسنلاو «داشرإلا حرش» يف يواحطلا هاورو « لصو مميتف ءوضو ريغ ىلع تنأو

 جرخآو نسحلا نع يعخنلا ميهاربإ نعو ةمركع نع هوحن ةبيش يبأ نبا جرخو «اًقوقوم هب نارمع

 . ؟ءوضو ريغ ىلع اهيلع لصف» : لاقف يبعشلا نع

 ىلع وهو ةزانجب يتآ - امهنع هللا يضر- رمع نبا نأ ينطقرادلا قيرط نم يقهيبلا ىورو

 ‹فقولا هرضي الف تيوق تدضاعتو هقرط ترثك اذإ ثيدحلاو ءاهيلع ىلصو مميتف ءوضو ريغ

 . هنوفقي الف هنوعفري ةراتو هنوعفري الف ةرات ثيدحل اب نوفقي اوناك -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نإف

 :ش (-هنع هللا يضر - ةفينح يب دنع ىنبو مميت ديعلا ةالص يف يدتقملا وأ مامإلا ثدحأ نإو) :م

 ناك نإ «عئادبلا» يفو «اًقافتا ءانبلل مميت مميتلاب هعورش ناك ولو « ءوضولاب هعورش دعب اذه

 ال ناك نإ اهيف ثدحلا دعبو ةالصلا لوأ يف عورشلا دنعاذه «مميتيال مامإلا عم اهضعب كردي

 ضعبلا كردأ اذإ هنأل مميتي ال أضوت ول مامإلا عم اهنم اًيش كردي نأ هنكيو سمشلا لاوز فاخي

 . هدنع مميت مامإلا عم اهنم ایش كردي ال ناک ولو هدحو يقابلا مميت هعم

 غارف دعب هبشأ مث ماق لوألا يف مامإلا كردأ يذلا وهو :ش (قحاللا نأل مميتي ال : الاقو) :م

 مكح يف هنأل :ش (تاوفلا فاخي الف) :م هتالص نم :ش ( مامإلا غارف دعب يلصي) :م هنإف مامإلا

 . ةعامحلاب ةالصلا

 نأل يأ :ش (هنأل قاب) :م تاوفلا فوخ يأ :ش (فوخل ا نأ) :م ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م

 دريف دحأ هيلع ملسي نأ لثم : :ش ( ضراع هيرتعيف ) سانلا ماحدزا يأ :ش (ةمحز موي) :م ديعلا موي

 . مميتيف :ش (هتالص هيلع دسفي) :م امع ملسي الف كلذ هبشأ ام وأ هبيجيف ديعلاب هئنهي وأ مالسلا
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 هيلع انبجوأ األ ؛ قافتالاب ىنبو مميت مميتلاب عرش ولو ‹ ءوضولاب عرش اذإ اميف فالخلاو
 ول توفلا فاخ نإو ةعمجلل مميتي الو . هتالص دسفتف هتالص يف ءاملل ًادجاو نوكي ءوضولا

 ءاعبرأ رهظلا ىلص الإو « اهالص ةعمحلا كردأ نإف « اضوت

 1 ا ا 2 د
 ( ءوضولاب عرش اذإ اميف ) :م هيبحاصو ةفينح يبأ نيب روكذملا فالخلا يأ :ش (فالخلاو) :م

 امك امهل اًقالخ ينبيو مميتي هدنعف ىضوتم وهو مامإلا عم ديعلا ةالص يف عرش اذإ ينعي :ش

 .انرکذ

 ینو مميت) :م مميتم وهو مامإلا عم ديعلا ةالص يف عرش ولو يأ :ش (مميتلاب عرش ولو) م

 ءاملا دجو مميتملا :ش ( هتالص دسفتف هتالص يف ءاملل ادجاو نوكي ءوضولا هيلع انبجوأ ول انأل قافتالاب

 ‹ نيرخأتملا ضعب رايتخا اذه : ليق : لمكألا لاقو . ةالصلا فنأتسي هنإف هتالص لالخ يف
 .ءادألاو ءاملا ىلع هتردقل ينبيو ًاضوتي لاق نم مهنمو

 ثدحلا هقبسف مميتلاب هعورش ناك نإف : لاق هنإف « «ةيريهظلا دئاوفلا» بحاص هلئاق :تلق

 مميت : مهضعب لاق نورخأتملا فلتخاف : امهلوق ىلع امأو . لاكشإ الب ةفينح يبأ دنع ىنبو مميت

 مميتم نيبو اذه نيب قرفو «ينبيو أضوتي لب «ال : مهضعب لاقو < ةفينح يبأ لوق وه امك ىنبو
 «ثدحلا دوجو ءادتبا ىلإ دانتسالا ةفصب كانه ضقتني مميتلا نإف ¢ ةالصلا لالخ يف ءالا دجي

 مل هيف نحن اميفو ثدحب تسيل ةباصإلا ذإ قباسلا ثدحلاب اًدحم ريصي هنأل ءاملا ةباصإ دنع

 ليصفتلل هيف ءافلا :ش (اهالص ةعمحلا كردأ نإف ًاضوت ول توفلا فاخ نإو ةعمجلل مميتي الو) م

 رهظلا ىلص : خسنلا ضعب يفو «رهظلا تقو يأ :ش (تقولا يف رهظلا ىلص) :م ةعمحلا كردي مل

 . هفلخ اهنوكل اًراجم رهظلاب ةعمجلا ةدارإل عطقو ديكأت وه : ليق . لمكألا هلاق اعبرأ

 ةعمجلا نأل اًعبرأ نوكي اغنإو : هيف لاق «ىفاكلا» نم يزارتألا هذخأو : يزارتألا هلئاق :تلق

 بحاص لاقو «زاجملا كلذل اًعطق اًعبرأ : لاقف « اندنع رهظلا نع فلخ اهنأ رابتعاب ارهظ ىمست

 نم «ةياردلا» بحاص هذخأ ةعمحلا ءاضق ناتعكر هيفكي هنأ نظي اليك « اعبرأ : لاق امنإ : «ةياردلا»

 .«ةيردبلا»

 . لامتحالا اذه يفني «اهالص ةعمجلا كردأ» نإف : هلوق :تلق نإف

 مامإلا نودب اهيلصي نأ ىقبي ال مامإلا عم يتلا ةعمجلا يأ « «ةعمجلا كردأ» نإ : هلوق :تلق

 ركذو « دارفنالا هجو ىلع نكلو اياب اهيلع رهظلا مسا قالطإ لامتحا نوكيف ةعمحجلا كردي مل نإ

 يدتقملا امأو .رظتني هنأل مامإلل زوجي ال اهيف عورشلا لبق ديعلا ةالصل مميتلا يشاترمتلا مامإلا
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 مميتي مل اضوت ول تقولا توف فاخ اذإ اذكو « ديعلا فالخب رهظلا وهو فلخ ىلإ توفت اهنأل ٠

 . ءاضقلا وهو فلخلا ىلإ تاوفلا نأل ؛ هتاف ام يضقيو ًاضوتيو

 دعب امهدحأ ثدحأ ولف «زوجيف الإو زوجي ال توفلا فاخي ال ًأضوت ول ثيحب اًبيرق ءاملا ناك نإف

 دنع كلذكف أضوت ول تقولا باهذ فاخو ءوضولاب عورشلا ناك نإو «ىنبو مميت مميتلاب عورشلا

 .امهل اًقالخ - هللا همحر- ةفينح يبأ

 وجريو عورشلا لبق ناك نإف ةنابحلا يف ديعلا ةالص يف متؤملا ثدحأ نإ : «طيحملا »يفو

 مميت مميتم وهو عورشلا دعب ثدحلا ناك نإو «مميتف الإو مميتي ال أضوت ول مامإلا عم ءيش كاردإ

 ناك نإف الإو «عامجإلاب مميت أضوت ول سمشلا لاوز فاخو ءوضولاب ناک نإو «فالخ الب ینبو
 ًأضوتي :الاقو « ةفينح يبأ دنع ىنبو مميت الإو . عامجإلاب مميتي ال غارفلا لبق مامإلا كاردإ وجري

 ةديعب ةنابحجلا تناك ةفينح يبأ نمز يف نامزو رصع فالتخا اذه لاق نم خياشملا نمف مميتي الو

 سمشو يناولحلا ةمئألا سمش ناكو . ةبيرق ةنابج يف نولصي اوناك امهنمز يفو «ةفوكلا نم

 طيحم ءاملا نأل ءاقب الو ءادتبا ال ديعلا ةالصل مميتلا زوجي ال انرايد يف نالوقي يسحخرسلا ةمئألا

 « ناهربو ةجح فالتخااذه : لاق نم مهنمو «مميت فاخ ول ىتح توفلا فاخي الف ديعلا ىلصمل

 هيلع ءاضق ال اهدسفأ مث ديعلا ةالص يف عرش نم نأ ىلع ءانب ةلأسملا هذه : فاكسإللا ركب وبأ لاق

 . مميتلا زاج كلذكف لدب ىلإ ال ةالصلا هتوفت ناكف ةفينح يبأ دنع

 ءادألا هتاف اذإ عورشلا لبقو « مميتلا زوجي الف لدب ىلإ ال هتوفت الف ءاضقلا همزلي :امهدنعو

 اذه لعج خياشملا نم هريغو مميتلا زوجي الف لدب ىلإ تاوفلا ناكف عامجإلاب ءاضقلا هنكيي ال

 . ًادتبم اًفالتخا

 :م ةعمحجلا نع فلخلا يأ :ش ( وهو فلخ ىلإ توفت ) :م ةعمجلا نأل يأ :ش (اهنأل) :م

 وهو اهنع فلخ رهظلاو « ةعمجلا تقولا ضرف ليقف تقولا ضرف يف خياشملا فلتخا :ش (رهظلا)
 ةفينح يبأ نعو دمحم نع ةياور وهو « امهدحأ ضرفلا :ليقو . هللا همحر - رفز نع يورملا

 رهظلا وهو فنصملا لوق ناكف « ةعمجل اب هطاقسإب رومأم هنكل رهظلا تقولا ضرف فسوي يبو
 فلخلا ةروصب روصت هنكلو فلخ ال لصأ رهظلا راتخملا بهذملا ىلعو لوألا لوقلا ىلإ ةراشإ

 . اهتوف دنع اهماقم موقي وهو راذعألاب طقس اذهلو ةعمجلا موي اذه يف رومأملا نأ رابتعاب

 ىضقت ال ثيحب فلخ ىلإ ال توفت اهنإف ديعلا ةالص فالخب يأ :ش (ديعلا فالخب) :م

 توف فاح اذإ مميتي ال اذكو يأ :ش ( تقولا توف فاخ اذإ اذكو) :م توفلا فوح دنع مميتيف

 مميتلا نأ فرع امل ءوضولاب لغتشا ول يأ :ش ( أضوت ول) :م ىضقت اهنأل تابوتكملا نم ةالص تقو

 ( هتاف ام يضقيو اضوتيو مميتي مل) :م تقولا توف فوخل ال تاوفلا ةرثك جرح عفدل ةصحخر عرش

 لاقو .تاوف[. . .] فلخ ىلإ تاوفلا نأل :ش (ءاضقلا وهو) :م فلخلا ىلإ تاوفلا نأل :ش
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 - دمحمو ةفينح يبأ دنع اهدعي مل ءاملا ركذ مث ىلصو مميتف هلحر ىف ءاملا ىسن اذإ رفاسملاو

 - هللا امهمحر

 ةفاسملا ربتعملاو : هلوق نم بابلا لوأ يف فرع مكحلا اذه نأ ال ارركم عقواذه لاقي ال :لمكألا

 . يرودقلا لوق اذهو « «ةيادهلا» بحاص لوق ناك كلذ نأل «تقولا توف نود

 هذهب هلقنو لمكألا هذخأف «ةيادهلا» بحاص نم اًراركت عقو اذه : يزارتألا لاق :تلق

 : نيباوجب اذه نع يزارتألا باجأو « ةروصلا

 . هب ىضرو هلاق يذلا وهو ءلمكألا هذخأ :امهدحأ

 :هلوقل هجو الو قباسلا ليلعتلا ريغ ليلعتب للع هنأل «ليقو : هلوق وهو هيف رظن :يناثلاو

 . رهاظ نيليلعتلا نيب قرفلا نأل ءرظن هيفو
 ةالصك هل همميت نأ وغبنيف نيف فلحخ ىلإ ال توفت تقولا ةليضف ةذو ةعمحلا ةليضف :تلق نإف

 عم فوخلا ةالص تزاج اذهلو تقولا توف فوخل مميتلا رفاسملل زوج اذهلو نيديعلاو ةزانجلا
 ريغ هل عبات ىدؤملا فصو ءادألاو تقولا ةليضف :تلق . ءايإلاب ابكارو ةلبقلا ىلإ هجوتلا كرت

 ةدوصقم لصأ امهتاوف نوكيف لصأ امهنإف نيديعلاو ةزانجلا ةالص فالخب « اهتاذل ةدوصقم

 ءءاضقلا يف جرحلا يف عقيو توفلا هيلع فعاضتي الئل تقولا فوخل ال صنلاب رفاسملل هزاوجو

 . تقولا فوخ نود فوخلل فوخلا ةالص اذكو

 : يرهزألا لاق . ةلمهملا ءاحلا نوكسو ءارلا حتفب :ش ( هلحر يف ءاملا يسن اذإ رفاسملاو) :م

 لوق هنمو هثاثأو هعاتم ىلع اًضيأ عقيو :اولاق ريدو رعشو ردم وأ رجح نم هلزنم لجرلا لحر

 : رعاشلا

 اهاقلأ هلعن ىتح دازلاو هلحر ففخي ىك ةفيحصلا ىقلأ

 يف ءاملا يسن هنمو لاحرو لحرأ هعمجو لحر هؤامو يقافألل لزنملا : لاقي «برغملا» يفو

 .هلحر

 يف مالسإللا رخف لاق اذهلو « ءاوس رصملا جراخ يفو «هيف مكحلاو رفاسملاب ديق مل :تلق نإف
 هيسن ءام هلحر يف لجر رفاسملا ركذ مدعب ًالالدتسا ءاوس هريغو رفاسملا نأب «ريغصلا عماجلا حرش»

 ال نظلا يف نأل نايسنلاب ديق : يقانغسلا لاقو . هتالص تمت دقف تقولا يف ركذ مث ىلصو مميتف

 . ةالصلا ديعي عامجإلاب زوجي

 ةفينح يبأ دنع) :م مميتلاب اهالص يتلا ةالصلا يأ :ش ( اهدعي مل ءاملا ركذ مث ىلصو مميتف) :م

 « ةياور يف كلامو « ميدقلا يف يعفاشلاو « دوادو « روث وبأو «يروثلا لاق هبو :ش (دمحمو
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 هرمأب هریغ هعضو وأ هسفنب هعضو اذإ امیف فالغللاو ‹ اهدیعی : - هللا همحر - فسوي وبآ لاقو

 ةياور يف دمحأو ديدجلا يف يعفاشلا لاق هبو « ةالصلا يأ :ش ( اهديعي : فسوي وبأ لاقو) :م

 ءاملا عضو اذإ اميف روكذملا فالخلا يأ :ش ( هرمأب هريغ هعضو وأ هسفنب هعضو اذإ اميف فالخلاو) :م

 هرمأ ريغب هريغ هعضو وأ هرمأ ريغب وأ لحرلا بحاص رمأب يأ هرمأب هريغ هعضو وأ هسفنب هلحر يف

 هعضو ول هنإف «هرمأب هريغ هعضو وأ :٠ هلوقب ديق :نيحراشلا ضعب لاق : يزارتألا لاقو

 عامجإلا ىوعد :لوقأ . ريغلا لعفب بطاخي ال طق ءرملا نأل عامجإلاب هئزجي هب ملعي ال وهو هريغ

 : ةالصلا باتك يف لاق ؟ريغصلا عماجلا حرش» يف مالسإلا رخف دروأ ام ىرت الأ «ةحيحصب تسيل

 ريغب لحرلا يف هريغ هعضو نإ هب ملعي ال يذلاو هب ملعي ال وهو ءام هلحر يفو مميت رفاسم يف
 هريغ وأ هسفنب لحرلا يف ءاملا عضو اذإ اميف «ريغصلا عماجلا» يأ باتكلا اذه ةلأسمو : لاق ‹« هملع

 عماجلا» خسن رئاس نآأاذكو «دحاو نيلصفلا يف فالخلا نأ تبشف :لاق مث «هيسن مث هرمأب

 . همالك رهشأ وه عامجإلا ىوعد نأ ملعف «ريغصلا

 هعضو وأ هلوقب لیق : هحرش يف لاق هنإف « يقانغسلا نيحراشلا ضعب لاق : هلوقب دارأ :تلق

 رکذو ‹فالخلا ىلع ةلأسملاو : «عيبانيلا» يف لاقو ة اقافتا ملع ریغب هریغ هعضو ول هناف هرمأب هریغ

 ال وهو هناريج وأ هفالخ هعضو وأ هبلطي ملو هسفنب هعضو نإ امأ هجوأ ةثالث ىلع ةلأسملا نأ يغارملا

 نم ءاج ريصقتلا نأل ؛ عامجإلاب مميتلا هئزجي مل لوألا يفف «يسن هنكلو هسفنب هعضو وأ «ملعي

 ةياور ريغ يف دمحم نعو ‹ فالخ : ثلاثلا يفو «عامجإلاب زوجي ا يناثلا يفو «هلبق

 اًبكار ناك نإف «فاكإ ىلع اًقلعم ءانإلا ناك ولو فالتخالا ىلع ةثالثلا لوصفلا نأ «لوصأللا»

 هئزجي لحرلا مدقم يف ءاملا ناك نإف« اًبشام ناک نإو ءامهدنع هئزجي لحرلا ةرخؤم يف ءاملاو

 ناک ولو « ناک ام فک هئزجی ادئاق ناک نإو «عامجاإلاب هئزجی ال هرخؤم يف ناک نِإو « امهدنع

 . عامجإلاب هئزجي ال هيدي نيب ًاعوضوم وأ « هقنع يف اًقلعم وأ هرهظ ىلع ءانإ يف

 مميتم وهو ءا اب رم ولو ‹ ناتياور ةداعإلا يف فسوي يبأ نعف رهنلا طاش ىلع ناك ولو

 ملعي مل اهسأر ىطغ دقف رهنلا سأر ىلع طاطسفلا برض ولو همميت ضقتني مميت هنأ يسن هنكل

 عيطتسي ال وهو ءام اهيف قيرطلا يف ارثب دجو ولو ةداعإإلاب رمأ ءاملاب ملع مث ىلصو مميتف ءاملاب
 هب ممیتلا هئزجی ال رهاط لیدنم هعم ناک ولو «مميت هريغ ءام دجي الو اهنم هذخأ

 سيلو هيلإ لوزنلا هنكييب ال ءام اهيف اًرثب دجو ول هنأ وهو ةيعفاشلا هركذ اب قفاوي لوق اذهو
 ءاملا نمث نم رثكأ بوثلا ةميق صقني مل نإ هرصعي مث هؤالدإ همزل هتمامع وأ هبوث الإ هيلدي ام هعم
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 نالو ‹ هیسنف بوث هلحر یف ناک اذِإ امک راصف ءاملل دجاو هنآ هل .ءاوس هدعبو تقولا يف هرکذو

 دارملا وهو ملعلا نودب ةردق ال هنأ : امهلو ء هيلع بلطلا ضرتفيف ةداع ءاملل ندعم رفاسملا لحر

 ‹ دوجولاب
 =< و ا ج د د

 همزل لئملا رجأب اهيلإ لزني اهراجئتسا ىلع ردق نإو ةداعإ الو مميتي ءاملا نمث ىلع صقنلا داز نإف

 .ةداعإ الب زاج الإو مميتلا زجي ملو

 اذهو ةداعإ الب زاج الإو مميتلا زجي ملو هقش همزل ءاقيتسالا ةلآ نمث وأ ءاملا نمث نم رثكألا ىلع
 .اندعاوقل قفاوم

 اهتقو دعب وأ ةالصلا تقو يف ءاملا مميتملا ركذ يأ :ش ( ءاوس هدعبو تقولا يف هركذو) م

 - ةداعإلا هيلع نفي مل هنأ نيبت مث ينف دق هءام نأ نظ ولو «فسوي يبأ لوق ةمتت نماذهو «ءاوس

 . هب -اًقافتا

 «هلحر يف هنأل :ش ( ءاملل دجاو ) :م مميتملا نأ يأ :ش (هنآ ) :م فسوي يبل يأ :ش (هل) :م
 :م روكذملا صخشلا مكح يأ :ش (راصف) :م هلبق نم هوجولا لداعي ال نايسنلاو هدي يف هلحرو

 يف ىلص ول لجرلا اذكو « یلص ام دیعی هناف ایراع یلصف :ش ( هیسنف بوث هلحر يف ناک اذ امک)

 سايقلاب مكح وأ « ةداعإلا بجت ءاًيسان ةساجنلا عم ىلص وأ ةروعلا رتس وأ ءاضعألا ضعب لسغ
 وأ هسأر ىلع ةقلعم ةوكر يف ءاملا ناك وأ « اهيسن ةبقر هكلم يفو موصلاب رفك وأ ‹صنلا يسنو

 . هيسن دق هقنعب ةقلعم تناك وأ هرهظ ىلع ةبرق

 ضرتفيف ةداع ءاملل ندعم ) :م ةفاسملا ةلزنم نألو ی ءرخآ ليلد :ش ( رفاسملا لحر نألو) م

 يف ناك [ول] امك هيف ءاملا بلط مميتملا ىلع ضرتفي ةداع ءاملاك اًندعم ناك ام لك نأل :ش ( بلطلا
 نمک راصف زجت مل ممیتو بلطي مل نإف «هندعم يف هنوكل ءاملا بلط هيلع ضرتفي هنإف ‹ نارمعلا

 . ناک دق هنأب ملع مث مهنم هبلط لبق ممیتف ءام مهدنع ری ملو اًموق ءاج

 :ش ( ملعلا نودب ةردق ال ) :م نأشلا نأ يأ :ش (هنأ) :م دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش (امهلو) :م
 دارملا وهو ) :م : هلوقب هيلإ راشأ ةردقلا وهو دوجولا مدع طرش صنلاو ءادجاو نوکی الف

 : ىلاعت هلوقب دري مل هنأل ثيدحلاو نآرقلا يف دوجولاب تديرأ يتلا يه ةردقلا يأ :ش (دوجولاب

 . هلامعتسا ىلع رداق ريغ هنأل ؛ ةقيقح ءاملادوجو عم مميتي ضيرملا

 هئزجي ال هكلم يف ةبقرلا يسن اذإ موصلاب رفكملاو « ملعلا نودب ةردق ال فيك :تلق نإف
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 قافتالا ىلع تناك ولو ‹ فالتخالا ىلع بوثلا ةلاسمو « لامعتسالل ال برشلل دعم لحرلا ءامو

 «فلخ ىلإ ال توفي رتسلا ضرفف

 ؟قتعي نأ هیلعف هموص

 هلبقي ال نأ ةبقرلا صخش هيلع ضرع ول ىتح « ةردقلاال كلملا ريفكتلا يف ربتعملا :تلق

 ‹ «ىبتجملا» يف اذك ءاوس ريفكتلاو مميتلا لصف نأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو . موصلاب رفكيو
 همادعناف ءاشرلاو ولدلا ةلزنمب ناكف ءاملا لامعتسا ىلإ هب لصوتي ةلآلاك ملعلا : «راتخملا» يفو

 . امهمادعنا ةلزنمب

 . . .رفاسملا لحر نألو : هلوق نع باوج اذه :ش (لامعتسالل ال برشلل دعم لحرلا ءامو) :م

 ‹ لامعتسالل ال برشلل دعم ةداع ءاملا ندعم رفاسملا لحر نأ : هريدقت : لمكألا لاقو . خلإ

 . عونم :يناثلاو «ديقم ريغ ملسم : لوألاو

 ‹عونم : يناثلاو «ديقم ريغ ملسم :لوألاو : هيف داز امنإو «باوجلا يف اًئيش ررق ام :تلق

 يف نأل ؛ رهاظ اًملسم هنوكف هلحر يف هيسن يذلا بوثلا ىلع وهو « ليلعتلا :لوألاب دارأ نإف

 ريغ هنوكو « انركذ امك دوج وملا داضي ال هنكلو « دوجوم نايسنلا هيلع سيقملاو سيقما نم لك نوك
 الف «لامعتساللال : هلوق :يناثلابو بارشلل ادعم ءاملا نوك " لوألاب دارأ نإو «رهاظ ديقم

 اًندعم هنوك : يناثلابو « ةداع ءاملل اًتدعم رفاسملا لحر نوك :لوألاب دارأ نإف « هلاق ام دسفي

 : لمأتلاب مهفي رهاظ اذهف برشلل

 بوث هلحر يف ناك اذإ امك راصف : هلوق نع باوج :ش (فالتخالا ىلع بوشلا ةلأسمو) :م

 لحر لوألاب دارأ نإف : لاقي نأ هريرقتو «فسوي ربأ هيلع ساق يذلا هيلع سيقملا وهو « هيسن

 هركذ اًضيأ عقاو اهيف فالخلاو ءاهيلع قفتم بوثلا ةلأسم نأ ملسنال « ةداع ءاملل اًندعم رفاسللا

 .ةجح ضهتني ال كلذك ناك اذإف« حصألا وهو « يخركلا

 اذه :ش (فلخ ىلإ ال توفي رتسلا ضرفف قافتالا ىلع) :م بوثلا ةلأسم يأ :ش ( تناك ولو) :م

 امهنيب قرفلا نكلو اننيب قافتالا ىلع بوثلا ةلأسم نأ انملس نئلو : ينعي « ميلستلا قيرطب باوج

 سايقلا طرش اًضيأو . عازنلا ةروص فالخب فلخ ىلإ توفي ةروعلا رتس يأ وهو « دوجوم
 ال توفي رتسلا ضرف نأل ؛ عازنلا ةروص يف اهدوجو ملسن الو هيلع سيقملاو سيقملا نيب ةاواسملا

 الب تئافلاو بلقلاو نايسنلا رذعب مميتلا وهو « لدب ىلإ توفي ءوضولا ضرفو « فلحخ ىلإ
 الو امهقيري «سجن : امهدحأ ناءانإ هعم ناك اذإ : باتكلا ةلأسم ريظنو « اقرتفاف تئاف الك لدب

 نيءامل اب أضوت ولف « زاج « مميتو قري ملولو «مميتلا وهو فلحخ ىلإ توفي هنأل ؛ ىرحتي
 ةساجنلا هب ليزي ام دجي مل رخأت نإ سجنلا نأل هسأر نم نيعضوم يف حسم اذإ هئزجي ىلصو
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 هنظ ىلع بلغي مل اذإ ءاملا بلط مميتملا ىلع سيلو « مميتلا وهو فلخ ىلإ توفت ءاملاب ةراهطلاو
 «ءاملل ادجاو نكي ملف « دوجولا ىلع ليلد الو ‹ تاولفلا يف ءاملا مدع بلاغلا نأل ؛ ءام هبرقب نأ

 ىلإ ارظن ءاملل دجاو هنأل ؛ هبلطي ىتح مميتي نأ هل زجي مل ‹ ءام كانه نأ هنظ ىلع بلغ نإو

 ءليلدلا

 سجنتم امهدحأ نابوث ناك ول اهتاوخأو بوثلا ةلأسم ريظنو « «طيحملا » يف هركذ « هتالص زوجتف

 .ًالدبو < ًالصأ اتئاف ناكف فلح ىلإ ال توفي رتسلا نأل ؛ ىرحتي

 يأ :ش ( وهو ) :م فلح ىلإ ةراهطلا توفت ينعي :ش ( فلخ ىلإ توفت ءاملاب ةراهطلا ) :م

 هنظ ىلع بلغي ملاذإ ءاملا بلط ) :م مميتلا ديري يذلا يأ :ش ( مميتملا ىلع سيلو مميتلا) :م فلخل ا

 بلغي مل اذإ هريرقت بلغي مل لعاف اهنأ ىلع عفرلا لحم يف ةيردصم نأ ةملك :ش (ءام هبرقب نأ

 . هنم ءاملا برق هنظ ىلع

 بجي اذلو عامجإلاب بجاو بلطلاف نارمعلا يف امأ « تاولفلا يف اذه : «ىبتجملا »يفو

 يف ناك اذإ ام لثم « هدوجو ىلع ليلدلا يه نظلا ةبلغو «ءام هبرقب نأ هنظ ىلع بلغ اذإ بلطلا

 يف تناك اذإ ام فخ نابع ام ربلا تاناي نيو نزا ارريط ةاافلا يف يارو نارمل

 رظن لحرلا ءام ةلأسم بقع ةلأسملا هذه داريإ يف يعفانلا» يفو . زاجحلا قيرط اميس لامرلا يرارب

 :ش ( تاولفلا يف ءاملا مدع بلاغلا نآل) :م e طارتشا ىلع ءانب اهيف فالتخالا نإف <

 ( ادجاو نكي ملف «دوجولا ىلع ليلد الو ) :م هلوق ىنعم وهو «ءاملا دوجو ىلع ليلد اهيف سيل يتلا
 ىلإ هب راشأ :ش ( ءام كانه نأ هنظ ىلع بلغ نإو) :م . نظلا بلاغ يف كلذك سيل هنأل ًامكح :ش

 ىلإ ارظن ءاملل دجاو هنأل ) :م ءاملا يأ :ش ( هبلطي ىتح مميتي نأ هل زجي مل) :م هنم ةبيرق عضاوم

 نع هبلطي ءاملا دجي ال رفاسملا نع ةفينح ابأ تلأس :فسوي وبأ لاقو . نظلا ةبلغ وهو :ش (ليلدلا

 . هسفنبو مهب رضیف هباحصأ دعي الو هباطیلف هيف عمط ىلع ناک نإ :لاق «هقیرط يف هراسیو هنیی

 : تالاح رفاسملل : لاق «زيجولا عماج »يفو ‹طرش ةرسيو ةني بلطلا : يعفاشلا لاقو

 ‹ بجي هنأ :امهدحأ : ناهجو اهيف بلطلا دقت يفف هيلاوح ءاملا مدع ققحتي نأ : اهادحإ

 . بجي ال هنأ :امهرهظأو

 هسفنب بلطي نأ بجي لهو « ةرورضلا لصحيل تقولا لوخد دعب بلطلا نوكي نأ طرتشيو
 ًأزجأ ءاملا بلطل ادحأ نولزانلا ثعب ول ىتح هيف هريغ ثعبي نأ زوجي هنأ امهرهظأ : ناهجو هيف

 دمحأو كلام لاق يعفاشلا لوقبو «اوتأي نأ ةقفرلاب ناعتسا ول ثيح ىلإ بلطيو لكلا نع هبلط

 . ةياور يف

 ٍضعبو نويقارعلا هقلطأ يذلا وه لاح لكب بلطلا بوجوب عطقلا : يروشلا لاقو

 ا



 ‹ هتقفر نع عطقني اليك ًاليم غلبي الو « ةولغلا رادقم بلطي مث

 نيمرحلا مامإ عطق اذهلو ‹« بلطلا همزلي مل هلوح ءاملا مدع ققحت نإ :اولاقو « نييناسارخلا

 . ينايورلا هراتخاو امهريغو يلازغلاو

 ناک ناب كانه ءام ال نآ عطق نإف « اًبيرق هدوجو عقوت اذإ هبلط بجي اغنإ : نيمرحلا مامإ لاقو

 همدع ملعيام بلط نأل ددرتلا هفكي مل ءاملا دوجو ةلاحتسا ةرورضلاب ملعيف يراربلا لامر يف

 لب «يشمل ا همزلي الو ءامامأو ًءاروو ًالامشو اًتيي رظنب نأ مهدنع بلطلا ةفصو . لاحم هتلاحتساو

 هبرقب ناک نِإف «هنع رتسی ال [ام] هلوح ناک اذإ هناکم حربي ال وهو تاهجل ا هذه يف هرظن هيفکی

 . هيلاوح رظنو دعص ریغص لبج

 ؟ءام هعم نم : مهیف يدان لب هنیعب دحاو لک نم بلطي نأ بجی الو « بلطلاب لکوی نأ هلو

 رخآ امميت دارأ نإ روذعملل الإ بلطلاب ليكوتلا حصي ال هنأ : رخآ هجو مهلو ؟ءاملا دجي نم

 مميتلا عضوم نم لقتنا ولو « ءاملا لوصح لمتحا نإ ىرخأ ةضيرفب وأ ثدحب لوألا نالطبل
 يفف هيف ءاملا ثودح لمتحي ملو هيف ءام ال نأ لوألا بلطلاب نقيت عضوم لكف بلطلا بجو

 . ناهجو بلطلا بوجو

 املك اذكهو « الا اهل بلطلا بجو ىرخأ ةالص ترضح مث اينا بلط اذإو :دماح وبأ لاق

 نيب عمجلا يفاذكو « ةدحاو لكل بلطلا بجي تلازف هيلع ناك ولو : لاق « ةالصلا ترضح

 . ةيناثلل هبلطي نيتالصلا

 يضتقي « ١( ةيآلا :ةدئاملا) € اودجت ملف  :ىلاعت هلوقب هيلإ بهذ اميف يعفاشلا لدتساو

 يعدتسي ال دوجولا : يزارلا ركب وبأ لاقو «هقالطإب لمعيف بلطلا ديق نمف اًقلطم نادجولا مدع

 ( معن اولاق اًقح مكبر دعو ام متدجو لهف اًقح انبر اندعو ام اندجو دق # : ىلاعت لاق . بلطلا

 نكي مل « (۷۷ ةيآلا : فهكلا) € رادج اهيف ادجوفإ] : هلوقو .بلط الو ء(٤٤ ةيآلا : فارعألا)

 .دجاولا نم بلط الو «اهفرعيلف ةطقل مكنم دجو نم » : ةي هلوقو ء«رادجلا بلط امهنم

 عارذ ةئامثالث رادقم :« برغملا» يفو «سوقلا ةيمر يه : ليق (ةولغلا رادقم بلطي مث) :م

 ةولغلاو هيلع ردقي ام دعبأ هب تيمر اذإ مهسلا تاولغ : «حاحصلا» يفو . عارذ ةئامعبرأ ىلإ

 ناك اذإ : فسوي يبأ نعو « كلما دبع نب ناميلس هب اهامس نم لوأ :لاقيو « ةيمر رادقم ةياغلا
 توص عمسي ام رادقم بلطلا طرش :«ىفصتسملا» يفو . هرصب نع ةلفاقلا بيغت ال بهذ ول لاحب

 هبلط غلبي ال يأ :ش ( ًاليم غلبي الو) :م . سمشلا تعلط نإو «ليملا نود بلطي : ليقو «هباحصأ

 لصحيف هتقفر نع عطقنا ابر ليملا نع داز اذإ هنأل :ش ( هتقفر نع عطقني اليك) :م ليم رادقم

 . اعرش عوفدم ررضلاو جرحلاو ءررضلا
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 ققحتل مميت هنم هعنم نإف  اًلاغ عنملا مدعل مميتي نأ لبق هنم بلط « ءام هقيفر عم ناك نإو

 كلم نم بلطلا همزلي ال هنأل - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هأزجأ بلطلا لبق مميت ولو ءزجعلا

 ال هنمث هدنعو لثملا نمشب الإ هيطعي نأ ىبأ ولو « ةداع لوذبم ءاملا نأل ؛ هئزجي ال : الاقو « ريغلا

 . ملعأ هللاو شحافلا نبغلا لمحت همزلي الو « طقسم ررضلا نأل « ةردقلا ققحتل مميتلا هئزجي

 :م ةداع لوذبم ءاملا نأل :ش (اًبلاغ عنملا مدعل مميتي نأ لبق هنم هبلط ءام هقيفر عم ناك نإو) :م
 يفو :ش ( ءاملا نع زجعلا ققحتل مميت) :م ءاملا نم بلاطلا بولطملا عنم نإف يأ :ش ( هنم هعنم نإف)
 ةنضلا مدع بلاغلا : «ىبتجملا» يفو . الف الإو لاؤسلا بجو ءاطعإلا هنظ ىلع بلغ ول «طيحملا»

 . بلطلا بجي ال ةنضلا هيف يرجي عضوم يف ناك ول ىتح ءاملاب

 يف نأل :ش (ريغلا كلم نم بلطلا همزلي ال هنأل ةفينح يبأ دنع هازجأ بلطلا لبق مميت ولو) :م
 حرشالو «بيرقتلا»و« حاضيإلا » يفو . فالخلا اذه ركذو ‹« هلمح بجي ال ررض هيفو الذ بلطلا
 ءام هقيفر عم ناك نإو :« طوسبملا» يفو . فنصملا هركذ امك هيبحاصو ةفينح يبأ نيب «عطقألا

 امو « جرحلا ضعب هيفو لذ لاؤسلا : لوقي ناك هنإف دايز نب نسحلا لوق ىلع الإ هلأسي نأ هيلعف
 هنمث ناك نإ اهداعأ هعاب وأ هاطعأف هغارف دعب هلأسو اهيلع ىضم نإف « جرحلا عفدل الإ مميتلا عرش

 . هغارف دعب هلذبو « اهیف هعورش لبق هعنم وأ هعنم دعب هاطعأ ول اذکو «دعی مل هعنم نِإو « هعم
 يف ركذو . هنع نسحلا ةياور يف ةفينح يبأ دنع هأزجأ بلطلا لبق مميت ول هنأ هريغو ينزوزلا ركذو

 بلغ اذإ اميف ةفينح ىبأ دارمو « هيبحاصو ةفينح ىبأ نيب فالخ ال هنأ فاصخلا نع « ةريخذلا»

 نم بلطلا بجي ال :؟ديرجتلا» يفو . عنملا مدعب نظلا ةبلغ دنع امهدارمو «هايإ هعنم هنظ ىلع
 . هللا همحر - فسوي يبأل اقالخ «دمحمو ةفينح يبأ دنع قيفرلا

 ءةءورملا لهأ ىلع لاؤسلا ةبوعصل هلوق يف هبحاص نم باهيتسالا بجي ال : يعفاشلا دنعو

 لوق خسنلا ةماع يف ركذي مل :“ ةياهنلا »يفو . ةبه ريثك ءاملا ةبه يف سيل هنأل بجي هنأ رهظألإو
 هيطعي هنأ هنظ بلاغ يف ناك اذإ بلطلا لبق مميتلا زوجي ال : ليق لب عضوملا اذه يف ةفينح يبأ
 ةلذ لاؤسلا : لوقي هنإف دايز نب نسحلا لوق ىلع الإ « ةثالثلا انئاملع نيب فالخ ركذ ريغ نم اًقلطم

 . ررض هيفو

 نم دب الف اًرهاظ ءاملا لامعتسا ىلع ارداق ناكف :ش ( ةداع لوذبم ءاملا نأل هئزجي ال :الاقو) :م
 كلذ يف :ش (لئملا نمشب الإ هيطعي نأ) :م عنتما يأ :ش ( ىبأ ولو ) :م ةردقلا وأ زجعلا ققحتل بلطلا

 َنمث هدنع نأ لاحلاو يأ :ش ( هنمث هدنعو ) :م هيف ءاملا دوجو زعي يذلا عضاوملا برق يف وأ عضوملا

 الو) :م بوجولل طقسم يأ ةردقلل يأ :ش ( طقسم ررضلا نأل ةردقلا ققحتل مميتلا هئزجي ال ) :م ءاملا

 يبأ نع نسحلا ةياور يفو ٠« رداونلا »يف اذك نمشلا فعض وهو :ش ( شحافلا نبغلا لمحت همزلي

 . نيموقملا موقت تحت لحخديال ام : لیقو . فصنو مهردب اًمهرد يواسي ام يرتشي هنأ ةفينح
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 لثملا نمث ىلع ةدايزلا يعفاشلا لوق نأ امك « [. . .] هلام عيمجب ءارشلا همزلي نسحلا لوق

 ةرجأ : هجوأ ةثالث لثملا نمث يف يوونلا لاقو . طيرفت ةريثك وأ تناك ةليلق ءارشلا كرت يف رذع

 يف هتميق ربتعي : يناثلا فيفخت وهو :لاق « كلي ال ءاملا نأ ىلع ءانب ىلازغلا هراتخا « هيلإ هلقن

 : ثلاثلاو .ءيشب سيلو :لاق . هيلع ررضلل هتزع تقو يف ال تاقوألا بلاغ يف عضوملا كلذ

 ءارشلا همزلي مل لثملا نمث ىلع داز امف حيحصلا وهو : لاق لاحلا كلت يف ناكملا كلذ يف هلثم نع

 ‹ مألا يف يعفاشلا هيلع صنو « حيحصلا وهو «تلق وأ ةدايزلا ترثك ءاوس مهو «هیف فالح الب

 عطقو يوخبلا لاق هبو « هلثم يف سانلا نباغتي يذلا ريسي نبغبو ءارش همزلي هنأ : رخآ هجو هيفو

 . هب

 لاقو ءريسيلا نبغلاب هؤارش همزلي : يوونلاو ةفينح وبأ لاقو :لاق ءلوألاب يوونلا لاق

 .ءارشلا همزل فحجت ال ةدايزب هنم بلط نإ : كلام

 «تقولا رخآ ىلإ رظتني نأ ةفينح يبآ دنع بحتسملاف كيلإ عفدأ مث ءاملا يقتسأ ىتح رظتنا :لاقف

 رظتنا : هل لاقف « نایرع وهو بوث هقیفر عم ناک ولاذه یلعو « مميت تقولا تاوف فاح نف

 .اًتايرع يلصيو مميتي هنأ ةفينح يبأ نعو .انايرع هزجي مل بوشلا كيلإ عفدأو يلصأ ىتح

 يآ طقسي ررضلا نأل جحلا هيلع بجي ال هنإف جحتل يلام كل [. . .] هل لاق اذإ هنأ ىلع اوعمجأو

 . لاعفألا باب طاقسإ نم وه بوجولا طقسي
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 نيفخلا ىلع جسملا باب
 ةنسلاب زئاج نيفخلا ىلع حسم

 ( نيفخلا ىلع حسملا باب ) :م

 الك نإ ثيح نم نيبابلا نيب ةبسانملا هجو . نيفخلا ىلع حسملا ماكحأ يف باب اذه يأ :ش
 . نيلجرلا لسغ لدب نيفخلا ىلع حسملاو ءوضولا نع لدب مميتلاف « لدب امهنم

 مدقم لدب ضعبلاو « ضعبلا نع لدب هنأل « مميتلا ىلع حسملا دقت يغبني ناك :تلق نإف
 . لكلا ىلع

 :ليق : يزارتألا لاقو . ىوقأ لوألاف ةنسلاب حسملاو باتكلاب مميتلا توبث نكلو « معن :تلق
 ثيح نم وأ مميتلاك ةصخز عرش حسملا نأل ةصخرلا ثيح نم مدقت امل بابلا اذه ةبسانم هجو
 نم وأ ناضراع مميتلاو حسملاو لصألا وه ءوضولا نأ امك لجرلا لسغ وه لصألا نأل ةيضراعملا

 . ىهتنا « ضعبلاب هيف ىفتكي امهنم الك نأ ثیح نم وأ اتَقو امهنم لکل نأل تیقوتلا ثیح
 نيهجو يقانغسللو :لاق . يقانغسلا نع هذخأ : ثلاثلا هجولاف « هجوأ ةعبرأ هذه :تلق

 : نیرحخآ

 . ءاملاب رخآلاو بارتلاب امهدحأ نأ ريغ « ةراهط امهنم الك نأ :امهدحأ

 جات نم يناثلاو « هجولا اذه ذخأ يزارتألاو « لسخلا نع لدب امهنم الك نأ :يناثلا هجولاو
 امهنم الك نأل مميتلا نع نيفخلا ىلع حسملا بقعأ اغإ : لمكألا لاقو .« هحرش» يف ةعيرشلا
 لوألاف تقو ىلإ ةتقؤم ةصخر امهنإ ثيح نم وأ « لسغلا نع نالدب امهنأل وأ حسم ةراهط
 . «ةيافكلا» نم ثلاثلاو  «ةياهنلا» نم امهذخأ يناثلاو

 وهف « زاج هلعفي مل نو زاج هلعف نإ هنآ زئاج ىنعم :ش ( ةنسلاب زئاج نيفخلا ىلع حسم ا) :م
 هنأل لضفأ لسخلا نوكل زئاج لاق اغنإ :« يفصتسملا »يفو . لسغلاو فخلا عزنو حسملا نيب ريخم
 زئاج لاق امنإ : يزارتألا لاقو . رسيلاب اذخأ لضفأ حسملا :“ ةينقلا» يفو «فالخلا ةنظم نع دعبأ
 . مثأي ال هيلجر لسغو هيفخ عزنو ًالصأ حسي ملاذإ صخشلا نأل

 يأ « ةنسلاب زئاج نيفخلا ىلع حسملا : لمكألا لاقو « هركي الو حسملا ىري ال نأ طرشب :تلق

 هنأل بجاو لقي ملو زئاج لاق اإ : ةعيرشلا جات لاقو . اذه ىلع دزي ملو « هلعفو ةي يبنلا لوقب

 هلوق يف رجلا ةءارق وهو « ييركلا باتكلاب هتوبث نأ مهضعب لاق امل يفن : هلوقو . هانركذ امك ريخم
 « ةنسلاب لاق امن إو « ىصقتسم ةيركلا ةيآلا يف باتكلا لوأ يف انملكت دقو € مكلجرأو # : یلاعت

 نإو «هب ةزئاج يهو باتكلا ىلع روهشملاب ةدايز ةنسلاب تبث حسملا ريرقت نأل ثيدحلاب لقي ملو
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 ةضيفتسم هيف رابخألاو

 . هقفلا لوصأ ىف فرعام ىلع اخسان ناک

 ناك نإو ةنسلاب تبث حسملا لصأ نأ انه اه هدارم امن إو « هلاقام فنصملا دصقي مل :تلق

 . ةنسلاب تبث اًضيأ هرادقم

 الوق ةعئاش ةريثك يأ :ش ( ةضيفتسم) :م نيفخلا ىلع حسملا يف يأ :ش ( هيف رابخألاو) :م

 . راهنلا ءوض لثم يف ءاج ىتح حسم اب تلق ام :لاق هنأ ةفينح يبأ نع ؛طوسبملا» يفو ءًالعفو
 ركنأ نم : ةفينح ىبأ نع «طيحملا ىفو . سمشلا نم أوضأ راثآ تدرو ىتح :«ىباجيبسألا» ىفو

 . انحسمل هيف فلتخي ام حسملا ناك ول : «ديفملا» يفو . رفكلا هيلع فاخي نيفخلا ىلع حسملا

 يفو .رفكلا هيلع فاخي يخركلا نع « نيفخلا ىلع حسملا ركنأ نم : رداونلا» يفو

 سايق ىلع « تايدنقرمسلا» يف بتكو :لاق « رتاوتلا هبشي ام رابخألا هيف درو هنأل : لاق ««ديفملا»

 ‹ رفكيال داحآلا ربخ ركنأ نمو «داحآلا ةلزنمب هنأل رفكي ال :دمحم لوق ىلعو فسوي يبأ لوق

 باتكل خسن هيفو « داحآلا نم حسملا ربخ ناك اذإ نيفخلا ىلع [حسملا] تزوج مل :دمحمل ليق

 تمع اهنأل ؛ لاحلا صيصخت هب ديري :لاق « هب هتصصحخ لب هللا باتك تخسن ام : لاقف «هللا

 ‹ فخ اب رتسلا نود فشكلا ةلاحب صتخم لسغلاب رمألا نأ نيب ثيدحلاو « فشكلاو رتسلا ةلاح

 . يدنع زئاج داحالاب باتکلا صيصختو : لاق

 . رجلا ةءارق :لاق « اًضيأ باتكلاب هزاوج زوجي : ليق « ترهتشا يتلا داحآلاب هدارم :تلق

 نع يرودقلا ءاقبلا وبأ لاقو . اعامجإ بجاو ريغ نيبعكلا ىلإ حسملا نأل ؛ فعض هيف :تلق

 نبا لاقو . ةَ هللا لوسر باحصأ نم نوثالثو ةعبس نيفخلا ىلع حسملا ثيدح ىور : دمحأ

 ‹ «ينخم ا »يف ركذ دمحأ نع هلثمو «اًيباحص نوعبرأو دحاو ةي هللا لوسر نع هاور : متاح يبأ

 « اًيباحص نوعبس هب ينثدح نسحلا نع !فارشإلا» يفو «راكذتسالا يف هركذ رمع يبأ نع هلثمو
 حسملا نوري ةباحصلا نم اًيردب نيعبس تكردأ : لاق هنأ يرصبلا نسحلا نع يور :“ عئادبلا» يفو

 « يلعو « رمع : ةي يبنلا نع نيفخلا ىلع حسملا لقن نمو : يجورسلا لاقو . نيفخلا ىلع

 وبأو «صاعلا نب ورمعو «يرعشألا ىسوم وبأو « ةبعش نب ةريغملاو « دوعسم نباو « ديعسو
 ءهللا دبع نب رباجو «دعس نب لهسو « يلهابلا ةمامأ وبأو «يراصنألا ديز نب دلاخو « بويأ

 « بزاع نب ءاربلاو «ةرمس نب رباجو «يراصنألا دوعسم وبأو « رامعو « ةفيذحو «ديعس وبأو

 «ناميلسو «يراصنألا ديز وبأو «مزح نب ثراحلا نب هللا دبعو « ناوفصو « لالبو « ةركب وبأو

 ‹يرمضلا ةيمأ نب ورمعو «كيرش نب ةماسأو « ةرم نب ىلعيو « تماصلا نب ةدابعو «نابوثو

 يضر- ةشئاعو « رمع نب هللا دبعو «كلام نب فوعو « ةريره وبأو « ديز نب ةماسأو «ةديربو

 . مهنع هللا
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 يف تركذ دقو . مهنع نيجرغملا ركذي ملو نيدرجم مهركذ ارفن نوثالثو ةعست ءالؤه :تلق

 مهنمف ةفيطل ةراشإب دحاو لك جرخم ىلإ ترشأو ءاًيباحص نيتسو ةعبس « راثآلا يناعم حرش»

 ‹ ءاقرو نب ليدبو « ةبحص هل لجرو « حارجلا نب ةديبع وبأ : ةيقبلاو نوروكذملا ةعامجلا

 وبأو «يملسألا ةدرب وبأو « ديبع نب ةلاضفو « ةحاور نب هللا دبعو « فوع نب نمحرلا دبعو

 « ةرجع نب بعكو « رذ وبأو دعس نب كلامو « رماع نب ةبقعو «ةرامع نب يبأو « ةباحصلا

 ءالعلا وبأو « صاعلا نب ديعس نب دلاخو « ماوعلا نب ريبزلاو « نافع نب نامثعو « ةحلط وبأو

 « ةنسح نب نمحرلا دبعو « ةطفرع نب دلاخو « بعك نب ةعيبرو «ىفقثلا سيوأو «ىمرادلا

 هللا يضر - تباث تنب دعس مأو« ه4َ يبنلا جوز ةنوميمو « كلام نب ةورعو «مزح نب ورمعو

 - دوعسم نبا ثيدحو ‹«نسح دنسب ةبيش ىبأ نبا دنع - هنع هللا ىضر - رمع ثيدحف

 هللا ىضر - ةيزخ ثيدحو «ةعامجلادنع ةريغملا ثيدحو «فيعض : رازبلا دنع - هنع هللا ىضر

 هللا ىضر - كلام نب سنأ ثيدحو . ةعامحجلا دنع -هنع هللا ىضر- ريرج ثيدحو « «هدنسم»

 ىسوم يبأ ثيدحو . يقهيبلا دنع دعس نب سيق ثيدحو . نابح نباو « ةعامجلا دنع - هنع

 ثيدحو . اًسضيأ هدنع صاعلا نب ورمع ثيدحو .اًضيأ ىقهيبلا دنع -هنع هللا ىضر- يرعشألا

 » باتك يف يروباسينلا دنعو « هيوهار نب قاحسإو « يناربطلا دنع -هنع هللا يضر- بوي يبأ

 ‹«فيعض دنسب « بهو نب هللا دبع دنع -هنع هللا يضر- ةمامأ يبأ ثيدحو . حيحص : «بادآلا

 هللا ىضر - هللا دبع نب رباج ثيدحو .ديج دنسب دمحأ ىبأ ىضاقلا دنع دعس نب لهس ثيدحو

 ثيدحو . يقهيبلا دنع يردخلا ديعس ىبأ ثيدحو .؛طسوألا »يف يناربطلاو رازبلا دنع -هنع

 . يقهيبلا دنع -هنع هللا يضر- رامع ثيدحو « ملسم دنع - هنع هللا يضر- ةفيذح

 ءاربلا ثيدحو .اقوقوم ةبيش يبأ نبا دنعو ءاعوفرم يقهيبلا دنع -هنع هللا يضر- ةرمس نب رباج

 - هنع هللا يضر - ثراحلا نب ةركب يبأ ثيدحو . يناربطلا دنع - هنع هللا يضر- بزاع نبا

 - لالب ثيدحو . (هننس» ىف ىقهيبلاو «(همجعم)» ىف ىناربطلاو « «هحيحص )ىف ةيزخ نبا دنع

 هللا ىضر-بلاغ نب ناوفص ثيدحو . «هحيحص) يف ةيزخ نباو « ملسم دنع - هنع هللا يضر

 ثيدحو .«ريبكلا» ىف ىناربطلاو يواحطلاو ةجام نباو يذمرتلاو يروباسينلا دنع -هنع

 هللا ىضر-يراصنألا ديز ىبأ ثيدحو . يقهيبلا دنع - هنع هللا يضر- ثراحلا نب هللا دبع
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 ثيدحو . «هحیحص) يف نابح نبا دنع - هنع هللا يضر -ناملس ثیدحو . ملسم دنع -هنع

 يف مكاحلاو « «هدنسم» يف دمحأو دواد يبآ دنع ةي هللا لوسر ىلوم -هنع هللا يضر-نابوث

 . ملسم طرش ىلع :لاقو «هکردتسم»

 - ةرم نب ىلعي ثيدحو . بهو نبادنع -هنع هللا يضر- تماصلا نب ةدابع ثيدحو

 -هنع هللا يضر- كيرش نب ةمامأ ثيدحو . «بادآلا» باتك يف يروباسينلا دنع -هنع هللا يضر

 يضر-ةيمأ نب ورمع ثيدحو . هب سأب ال دنسب يلهذلا رهاط يبأو «يلصوملا ىلعي يبأ دنع

 . يراخبلا دنع -هنع هللا

 - ديز نب ةماسأ ثيدحو .يراخبلا الإ ةعامجلا دنع -هنع هللا يضر- ةديرب ثيدحو

 . (زييمتلا» باتك يف ملسمو « «هدنسجب» عناق نباو ٠« هننس »يف يروباسينلا دنع - هنع هللا يضر

 دبع نبا دنعو « «هننس» يف يقهيبلاو «هدنسم» يف دمحأ دنع -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدحو

 نب قاحسإو ««هدنسم)» يف دمحأ دنع -هنع هللا يضر-يعجشألا كلام نب فوع ثيدحو . ربلا

 ةع ك اه هللا يهر رع للا دغ تودو ةاهجت# ي يا رفلاو راو تلار رها

 نب ةديبع يبأ ثيدحو . ديج دنسب ينطقرادلا دنع -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحو . يقهيبلا

 يراخبلا دنع ةبحص هل لجر ثيدحو . نسح دانسإب رمع يبأ دنع - هنع هللا يضر- حارجلا

 .( ةباحصلا» باتك يف يركسعلا دنع - هنع هللا يضر- ءاقرو نب ليدب ثيدحو . هلعأو

 دبع ثيدحو . ديج دانسإب رمع ىبأ دنع - هنع هللا ىضر- فوع نب نمحرلا دبع ثيدحو

 « رمع يبأ دنع - هنع هللا يضر- ديبع نب ةلاضف ثيدحو . يناربطلاو عناق نبا دنع ةحاور نب هللا

 يبأ ثيدحو . بادآلا يف يروباسينلاو رازبلا دنع - هنع هللا يضر- يملسألا ةدرب يبأ ثيدحو

 دنع يدنكلا بلاغ نب بيعش ثيدحو .هلعأو رازبلاو يناربطلا دنع - هنع هللا يضر- ةجسوع

 ا ا ر م نللا عوج رام تدخر ناخشلار ئ ت أ

 هللا يضر-رماع نب ةبقع ثيدحو . هححصو مكاحلا دنع ةرامع نب يبأ ثيدحو . هلعأو متاح يبأ

 دنع - هنع هللا يضر- دعس نب كلام ثيدحو . هب درفناو ««بادآلا» يف يروباسينلا دنع -هنع

 نب بعك ثيدحو « هححصو مزح نبأ دنع ةعرز يبأ ثيدحو « «ةباحصلا» باتك يف ميعن يبأ

 دنع - هنع هللا ىضر- ةحلط ىبأ ثيدحو . هححصو اًضيأ هدنع - هنع هللا ىضر- ةرجع

 ۰ ۰ ىلا

 يضر- ماوعلا نب ريبزلا ثيدحو . رمع يبأ دنع -هنع هللا يضر- نافع نب نامثع ثيدحو

 ‹ يروباسينلا دنع -هنع هللا يضر- صاعلا نب ديعس نب دلاخ ثيدحو . يناربطلا دنع -هنع هللا

 .يلعنيدمحا ةر يف ر كاع نبا طاطا دبع نع هللا يضر يمرادلا العلا يأ ثيدخر
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 . «هفنصم)» يف ةبيش يبأ نبا دنع-هنع هللا يضر- يفقثلا سوأ ثيدحو

 - ةطفرع نب دلاخ ثيدحو «ىناربطلا دنع -هنع هللا يضر- بعك نب ةعيبر ثيدحو

 دحاو ثیدح هل اذه دلاخو : شاو خرا ی ین ارتا لزب اسا دع دلع هللا کز

 «يناربطلا دنع -هنع هللا يضر- ةنسح نب نمحرلا دبع ثيدحو «يئاسنلاو يذمرتلا دنع

 ثيدحو . كلام نب ةورع ثيدحو .اًضيأ هدنع-هنع هللا يضر- مزح نب ورمع ثيدحو

 دنع-اهنع هللا يضر- دعس مآ ثيدحو . حيحص دنسب ينطقرادلا دنع -امهنع هللا يضر-ةنوميم

 الإ نيفخلا ىلع حسملا راكنإ ةباحصلا نم دحأ نع وري مل :ربلا دبع نب رمع وب لاقو . يروباسينلا
 هللا يضر- ةريره وبآو سابع نبا امأ . - مهنع هللا يضر - ةشئاعو ةريره يبأو سابع نبا نع
 - اهنع هللا يضر - ةشئاع امآو .ناسح ديناسأب ةباحصلا رئاس ةقفاوم امهنع ءاج دقف - مهنع
 ركنيال :لاقو ««ملسم حيحص» يف كلذو -هنع هللا يضر - يلع ىلع كلذ ملع تلاحأ دقف
 . رثألاو هقفلا لهأ نيملسملا ةعامج نع جراخ عدتبم الإ حسملا

 يلع نع ةياورلا امأف «ةشئاعو سابع نباو يلع نع كلذ ةهارك انغلب اإ : يقهيبلا لاقو
 شافع نا اما و : لک کیش لرسوم داتسإب دنع كلذ درب ملف نیا ىلع حلا بانک یف یب
 : يناساكلا لاقو .هيلإ عجر تبث املف «ةدئاملا لوزن دعب يب يبنلا حسم تبثي مل نيح [ناك] اغإف
 : لاق ءاطع كلذ غلب امل هنأ يورو < ةمركع ىلع هرادم نأل حصت ملف سابع نبا نع ةياورلا امأو
 ملف نيفخلا ىلع حسملا يف سانلا فلاخي سابع نبا ناك : لاق ءاطع نع يورو .ةمركع بذك
 ىنعمو :هريغو مالسإلا خيش لاق :ش ( اعدتبم ناک هری مل نم نإ : لیق یتح) :م . مهقفاو ىتح تی
 نع جرخي يذلا وه عدتبملاو «ةروهشملا ننسلا ةفلاخمل اًعدتبم ناك حسملا دقتعي مل نم يأ هري مل
 . رفكلا نم هيلع فاخي حسملا ركنأ نم : لاق هنأ يخركلا نع رم دقو «ةعامحلاو ةنسلا لهأ بهذم

 دواد يبأ نب ركب وبأ لاق هبو ءنيفخلا ىلع حسملازوجيال :ةيمامإلاو حراوخلا تلاقو

 دعب ةي هللا لوسر حسم : لاق هنأ سابع نبا نع يور ام اوقلعت مهنأكف «كلذ يف هابأ فلاخو
 نع يور اغنإو نيفخلا ىلع حسمأ نأ نم يلإ بحأ ةالص يف رهط ىلع حسمأ نألو «ةدئاملا ةروس
 يورامع باوحلاو . نيفخلا ىلع حسملا نم يلإ بحأ يامدق عطقت نأل - اهنع هللا يضر - ةشئاع

 . اًمنآ هانرکذ دقف سابع نبا نع

 ثيدح اذه : «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا لاقف - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح امأو

 نب دمحم : نابح نبا لاقو . -اهنع هللا يضر- ةشئاع ىلع رجاهم نب دمحم هعضو ۰ عوضوم

 حسملا نوري مهنإف ةضفارلا امأو . هل لصأ ال لطاب ثيدحلا نأ رهظف «ثيدحلا عضي ناك رجاهم

 تس كلام نع هريغو عومجملا يف يلماحملا ىكح : يوونلا لاقو «لئاح ريغ نم نيلجرلا ىلع
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 يهو تيقوت ريغ نم زوجي :اهشلاث « هركي :اهيناث .ًألصأ حسملازوجي ال :اهادحإ : تاياور

 :اهسداس . ميقملا نود رفاسملل زوجي :اهسماخ .اًقؤم زوجي :اهعبار . هباحصأ دنع ةروهشملا

 ًالدتسم هراکنإ كلام نع یور نمو : رکب وبآ لاقو . دودرم لطاب فالخلا اذه لک :يوونلا لاق

 نع وري ملو مهرامعأ ةنيدملاب اوماقأ - امهنع هللا يضر - رمعو « ركب ابأو ةي هللا لوسر نأب

 تلعف ةيركلا ةزيزعلا ةليحلا هذه نأل مزلي الو ءهنم مهو وهف نيفخلا ىلع حسم هنأ مهنم دحأ

 . ةمألاب اًقفر زاوجلا نسو حسملا كرت يف لضفأللا

 لابف موق ةطابس ىلإ ىهتناف ةَ هعم تنك» : لاق - هنع هللا يضر - ةفيذح نع يور :تلق

 نعو .«ةنيدملاب موق ةطابس» : يقهيبلا ةياور يفو « ملسم هاور «هيفخ ىلع حسمو اضوتف اًمئاق
 هنأ ةريغملا نع ميعن يبأ نبا ةهج نم انل عقو دقو :“ مامإلا» يف لاقو « كلذك ظفاحلا يليعامسإلا

 . يفنلا ىلع مدقم تابثإلا نأ ملع دقو < ةنيدملاب وَ هللا لوسر عم حسم

 یورو ‹«كلامو «يعفاشلا لاق هبو « لضفأ لسغلا :تلق ؟ كرتلا مأ لضفأ حسملا :تلق نإف

 بويآ يبأ نع يقهيبلا هاورو . - امهنع هللا يضر -هنباو باطخلا نب رمع نع رذنملا نبا

 حسملا نأ : انباحصأ نم ينفغتسرلا مامإلاو ءدامحو «مكاحلاو «يبعشلا لاقو .اًسضيأ يراصنألا

 مهنإف جراوخلاو ضفاورلا ىلإ هتبسن نع ةمهتلا يفنل امإ . دمحأ نع نيتياورلا حصأ وهو « لضفأ

 ءءاوس اهنأ هنع ىرخأ ةياور يف دمحأ نعو . رج لاو بصنلا ةءارقب لمعلل امإو ءانلق امك هنوري ال

 0 يبر ينرمأ اذهب » : ةريغملا ثيدح يف يب هلوقب حسملا لضف نم جتحاو .رذنملا نبا رايتخا وهو

 . ادن نوکي بوجولل نكي ملاذإ رمألاو « دواد وبأ هاور«

 مايأ ةئالث يف ةي هللا لوسر انل صخر : لاق - هنع هللا يضر - يلع نع يور ام انلو

 صخر : ناوفص ثيدح يفو .« هحيحص) يف ةيزخ نبا هركذ « "رضاحلل ةليلو مويو رفاسملل
 ادحأ ملعأ ال :ربلا دبع نبا لاقو . ىلوأ ةيزعلاب ذخألاو «يئاسنلا هاور « "اتفافخ عزتن ال نأ انل

 . كلذ فالخب حاحصلا تاياورلاو « اكلام الإ حسملا راكنإ هنع يور ءاهقفلا نم

 )١( «هكردتسم» يف مكاحل ا الإ ةدايزلا هذه ركذي مل )١/  » )۱۷١يبهذلا هقفاوو «هححصو .

 كيلع : تلاقف نيفخلا ىلع حسملا نع اهلأسأ ةشئاع تيتأ : لاق ناه نب حيرش ثيدح نم ملسم دنع هلص (۲)

 ةيزخ نبال روكذملا ظفللاو . «رفاسملل نهيلايلو مايأ ةثالث ب هللا لوسر لعج» : هظفلو «بلاط يبأ نباب

 . )٠١١/۱( ةيارلا بصن رظنا . لضفأ حسملا : لاق نمل اًقالخ « ةصحخر حسملا نأ ىلع ليلد اذهو : لاقو

 ثیدح نم مهلك )۱٥۳(« يئاسنلاو ء(١٤۱) دواد وبأو )٤٤٩(« ةجام نباو ۰ (۲۲۹۱) يذمرتلا هاور : نسح (۳)

 . هنع هللا يضر- لاسع نب ناوفص نع شیبح نب رز
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 ءوضولل بجوم ثدح لك نم زوجيو . اروجأم ناك ةيزعلاب اذخآ حسمي مل مث هآر نم نكل

 ةمركعو ريبج نب ديعسو ادهاجم نأ نم ةبيش يبأ نبا «فنصم» يف يور امل رظن هيف :تلق
 « يعيبسلا قاحسإ يبأو نيسحلا نب يلع نب دمحم نع هبانلا نيسحلا وبأ هاكح اذكو «اوهرک

 «لعافلا ةغيص ىلع :ش ( اذخآ) :م هنوك لاح :ش (حسمي مل مث هآر نم نكل) :م . عيبرلا نب سيقو

 : يزارتألا لاق .ذحخأب قلعتت ءابلا :ش (ةميزعلاب) :م اًضيأ لعافلا ىنعمب اردصم نوكي نأ زوجيو
 . لصأ وهاب ذخألل : يأ: ةيزعلاب اذخآ

 ذحألا نوكو ءديق لاحلا نأل نسحألا وه انلق امو « ليلعتلا ىلع ذخأ باصتنا لعج :تلق
 : ىلاعت هلوق اذه ىلع لد « ةدكؤملا ةدارإلا نع ةرابع ةغللا ىف ةيزعلاو . ةلع هنوك نم ىلوأ اديق
 لصتم ريغ ءادتبا اًتباث ةعيرشلا يفو .اًعيلب ادصق يآ « ۱۱١( ةيآلا :هط)  اًمزع هل دجن ملو #

 . ضراعب

 . ىلوأ ةيزعلاب لمعلا نأل اًباثم ينعي :ش (اروجأم ناك) :م

 ةعورشم ةيزعلا يفني ال اهيفو ‹ طاقسإ ةصخر هنأ ال اروجأم نوكي ال نأ بجت :تلق نإف
 اهيف روكذملا نإف «هقفلا لوصأ ةياور فلاح ةيآلا هذهب هذخأب فنصملا نإ : ليق كلذ لجألف ٌالصأ

 فيكف اهيف ةعورشم نكت مل ةيزعلاو ءرفسلا يف ةالصلاك طاقسإ ةصخر نيفخلا ىلع حسملا نأ
 . عورشملا ريغ ىلع رجؤي

 عزن اذإ امأو ءاًقفخم فلكللا ماد ام طاقسإ ةصخر ناك امنإ حسملا نأل كلذك رمألا سيل :تلق

 رفسلا كرت نم اذه ريظن عونلا كلذ نم ذئنيح نوكي الف هقح يف عورشم عزنلاو امهدحأ وأ هيفخ

 . ةصحخ رلا ببس هنع طقسي هنإف

 يف ههداز رهاوخ مالسإلا خيش اذه يف عبت هنأل هجوم ريغفاذهب فنصملاذخأ امأو
 نوكي فيك : تلق نإف : ةعيرشلا جات لاقو «اروجأم ناك :لاقو هيف ركذ نإف «(هطوسبم»
 رجؤي ال اعبرأ رفاسملا ىلص ولو «رفاسملا قح يف ةالصلا ريظن ناكف طاقسإ ةصحخر هنو «اًروجأم

 حسملا يأ :ش (زوجيو) :م . فالخلا نع دعبأ نوكيو حسملا نم قشأ لسخلا نأ : تلق هركي لب

 لعجو باجيإلا نم ميجلا رسكب بجوم :ش ( ءوضولل بجوم ثدح لك نم) :م نيفحلا ىلع
 ثدحلاو ةالصلا ةدارإ بج وملاو اًبجوم نوكي فيكف ءوضولل ضقان هنأل ؛ ازاجم اًبجوم ثدحلا

 . رطفلا ةقدص يف امك هيلإ باجيإلا فاضي نأ زاجف هطرش

 . ببسلا وه ثدحلا نأ :«بولطم ريخ»و « طوسبملا» يف ركذ :تلق نإف

 هلوقب هديقو « حيحصلا ىلع طرش ثدحلاو « حيحص ريغ هنكلو ‹ اذکه هرکذ ‹ معن :تلق

 . ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع يتأي ام ىلع ةبانحجلا بجوم نع ازارتحا ءوضولل بجوم :

٥۷٦ 



 ةبانجلا نم حسم ال هنأل ءوضولل بجوم ثدحب هصخ ثدحأ مث ةلماك ةراهط ىلع امهسبل اذإ
 قباس ثدحب هانزوسج ولو اًعنام دهع فخ ا نأل ؛ رخأتم ثدحبو . هللا ءاش نإ نيبن ام ىلع

 . اًعفار فخ ا ناكل ءاملا ىأر مث نيفخلا سبل اذإ مميتملاو تقولا جرخ مث تسبل اذإ ةضاحتسمل اك

 رؤسب أضوت اذإ ام ازارتحا اذهب ديق :ش (ةلماك ةراهط ىلع) :م نيفخلا يأ :ش ( امهسبل اذإ) :م
 ول اذهلو « ةفينح يبأ دنع ءاملا نع لدب رمتلا ذيبن نأل امهيلع حسملا زوجي ال رمتلا ذيبنب وأ رامحلا

 ةدايز يفو ءزوجي ال اذو «لدبلا لدب اذه ناك حسملا زاج ولف هتالص دسفي هتالص لالخ يف دجو

 دنع قلطم ءام هنأل رامحلا رؤسب حسو ةرورضلا مدعل رمتلا ذيبنب حسي ال ديهشلا مكاحلا

 يفو . رمتلا ذيبنب نيفخلا ىلع حسملا زاوج يف خياشملا فلتخا « ناخ يضاق تادايز» يفو «هروهط

 ذيبنب حسم لا زاوج يف يباتعلل «هقفلا عماوج» يفو . ينانيغرملا هنع هركذ رمتلا ذيبن :“ هداز رهاوخ»

 . اًضيأ يباجيبسألا زاوجلا ىكحو « ةفينح يبأ نع ناتياور رمتلا

 نأ ىلإ مث ةملكب راشأو «ةلماك ةراهط ىلع امهسبل دعب ثدحأ مث يأ :ش (ثدحأ مث) :م
 هصخ) :م هيف فنصملا هلاق ام يقابو « يرودقلا ةرابع هذهو «سبللا دعب ال ثدحلا دعب حسملا
 فنصملا رسف :ش (ءوضولل بجوم) :م ثدحب حسملا -هللا همحر- يرودقلا صخ يأ :ش (ثدحب

 ىلع ةبانجلا نم) :م نيفخلا ىلع :ش (حسمي ال) :م نأشلا نأل يأ :ش (هنأل ) هلوقب اذه يرودقلا لوق

 . ىتأتي ال فخلا عمو ندبلا عيمج لسغ تمزلأ ةبانجلا نأل :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ نوبن ام

 ام اذك ءوضولا نع رخأتم ثدحبب اًضيأ حسملا يرودقلا صحخ يأ :ش ( رخأتم ثدحبو) :م

 وهو فرع يأ :ش (دهع فخلا نأل) :م هجوألا وهو سبللا نع رخأتم يزارتألا لاقو . لمكألا هلاق

 ةياعرو « ظفحلاو «ةمذلاو «نامألاو «نيميلا : ىنعمب ةريثك ىناعمل ىتأي دهعلاو « لوهجملا ةغيص

 ىلج فت ن قام ٠م الا يحب ساب ام ذر ده نم فاو کف: اصر لاو مرا
 عفرلا نأل ثدحلل اعفار ال مدقلا ىلإ ثدحلا ةيارس نم اًعنام ينعي دهع يف يذلا ريمضلا نم لاحلا
 ثدحب) :م نيفخلا ىلع حسملا انزوج ولو يأ :ش (هانزوج ولو) :م . كلذك سيل فخلاو رهطملا وه

 ؛ هب ديق :ش (تقولا جرخ مث) :م ليسي مدلاو «نيفخلا :ش (تسبل اذإ ةضاحتسملاك سبللا ىلع قباس

 ال اندنعف فالخلا هيفف تقولا جرح اذإف ءاًيقاب تقولا ماد ام حسمت نأ اهل زوجي ةضاحتسلملا نأل

 . ةماقإلاو رفسلا بسح ىلع حسملا ةدم حسمت رفز دنعو « حسمت

 هنأل حسم ال أضوتو :ش ( ءاملا ىأر مث نيفخلا سبل اذإ) :م مميتملاكو يأ :ش ( ممينملاو) :م

 ةلأسم يف مكحلاو « قباسلا ثدحلل :ش (اًعفار فخ ا ناكل) :م قباسلا ثدحلا رهظ ءاملا ةيؤرب
 اًعطقنم ناك نإو ءامهنيب وأ امهدحأ دنع وأ سبللاو ءوضولا دنع ًالئاس مدلا نوكي نأ ةضاحتسلملا
 تاءوضولا يف ءاحصألا مكح اهمكح رفز دنعو «ءاحصألا مكح همكحف امهنيب وأ امهدنع

 .راذعألا باحصأ رئاس اذه ىلعو «اهلك

oV 



 وهو « ثدحلا تقو لب سبللا تقو لامكلا طارتشا ديفي ال ةلماك ةراهط ىلع امهسبل اذإ : هلوقو

 ¢ اندنع بهذملا

 يف ريمضلا كلذكو « ركذلا لبق رامضإ هنإ : لاقي ال يرودقلا لوق يآ :ش (هلوقو) :م
 اذإ ) :م يرودقلا مالك حرش ددص يف فنصلملا نأل لاحلا ةنيرقب مولعم هنأل ثدحب هصحخ : هلوق

 لامك يرودقلا طارتشا ينعي :ش (سبللا تقو لامكلا طارتشا ديفي ال ةلماك ةراهط ىلع امهسبل

 ةملكب راشأ« ثدحلا تقو لامكلا طارتشا بهذملا نأل زوجي ال نيفخلا سبل تقو ةراهطلا

 .هديفي يذلا وه ثدحلا تقو لامكلا طارتشا لب يأ :ش ( ثدحلا تقو لب ): م :هلوقب بارضالا

 ريغ ناك نإو ‹«حماست يرودقلا مالك يفف هوررق يذلا اذه فنصملا دارم ناك نإ : لمكألا لاقو

 . كلذ ديفي يرودقلا مالك رهاظ نأل ؛ نايب ىلإ جاتحي كلذ

 ثدحلا دنع اًيقاب امهسبل اذإ ينعي هءاقب هب دارأو سبللا ركذ يرودقلا نأ اذه ريرحت :تلق

 اهيف ثنخي ءراذلا هذه نكسي ال :فلح ولاامك هئادتبا مكح هزافب حاي مارد هلام نال ؛ حسم

 وهوامهسبل ولاذكو« حسي هتراهط لمكأ مث «هيفخ امهلخدأو هيلجر لسغ ول ىتح « ءاقبلاب

 ثدحلا دنع ةراهطلا لامكل حسي ثدحأ مث هالجر تلسغنا ىتح ءاملا ضاخو ًاضوت مث ثدحم

 حسملا هل زوجي فخلا اهلخدأو ىرخألا لسغ مث اهدحو فخل ا اهلخدأو ةدحاولا هلجر لسغ ولو

 نب ىيحيو « يرهاظلا دوادو « يربطلاو « رذنملا نباو ٠ ينزملاو « يروثلا لاق هبو «ثدحأ اذإ

 ال هلعفي مل نإو هناكم ىلإ هديعي مث لوألا فخلا عزني :دمحأو يعفاشلا لاقو .روث وبأو « مدآ

 .دیفی ال اب لاغتشا اذه : (طوسبملا» يفو . حسملا هل زوجي

 بهذملا وه سبللا تقو ال ثدحلا تقو لامكلا طارتشا يأ :ش ( اندنع بهذملا وهو) :م

 ثيداحأب كلذ ىلع يعفاشلا جتحاو «سبللا تقو لامكلا طرتشي هنإف «يعفاشلل اًقالحخ اندنع

 : لاقف امهعزنأل نيفخلا ىلإ تيوهأ مث» : هيفو « ةبعش نب ةريغملا ثيدح «نيحيحصلا» يف اهنم
 اذهب يزارتألا لدتساو ءامهيلع حسمف «نارهاط مهو نيفخلا نيمدقلا تلخدأ ينإف نيفخلا عد»

 ام برقأو « هباوج يف لوقن ام ىلع رهاظب سيلو «ةراهطلا ىلع سبللا طارتشا ىلع ثيدحلا
 ماي ةئالث رفاسملل صخر هنآ الب يبنلا نع ةركب يبأ نع ينطقرادلا هجرخأ ثيدح هب لدىتسي

 ‹بيقعتلل ءافلا نإ :اولاقف . امهيلع حسي نأ هيفخ سبلف رهطت اذإ ةليلو اًموي ميقمللو اهيلايلو
 . ةلماكلا ةراهطلا اهب داري اغنإ تقلطأ اذإ ةراهطلاو

 زاوج مدعب لوقن انأل ءانب قلعتت يتلا ثيداحألا يف ةجح هل سيل هنأ : كلذ نع باوجلاو

 لسغ مث ثدحأ اذإ : امهادحإ « نيتلأسملا يف رهظي فالخلا لحمو ءلجرلا لسغ دعب الإ حسلا

 لسغ املف أضوت مث ثدحأ اذإ ةيناثلا ءوضو لمكأ مثامهيلع حسم مث نيفخلا سبل مث هيلجر
 اندنع زئاج حسملا اذه نإف «فخل ا اهيلع سبل مث ىرخألا لسغ مث فخل ا اهيلع سبل هيلجر ىدحإ
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 « حسملا هئزجي ثدحأ مث ةراهطلا لمكأ مث هيفخ سبلو هيلجر لسغ ول ىتح

 نوطرتشي ال ةيفنحلا نإ :انه نولوقي ةيعفاشلاو .انبهذم ريرحت اذه هل « اًقالخ « نيتروصلا يف
 كلذك سيلو نيفخلا سبل مث هيلجر لسخغي ملو أضوت ولام لخدياذهو حسملا يف ةراهطلا لامك
 . مدقلا يف قاب ثدحلا نأل «ةروصلا يف هل زوجي ال لب « اندنع

 نيفخلا سبل لبق اعم نيمدقلا ةراهط لعج هنأ كلذو : ةلأسملا هذه ليلعت يف يباطخلا لاقو

 نكلو « هطرش دوجوب الإ حصي ال طرشب قلعملا مكحلاو كلذب هللعو امهيلع حسملا زاوجل اطرش
 بابلا يف ام ةياغ «ثيدحلا صن نم مهفيال هنأل ؛سبللا تقو ةراهطلا لامك طرش هنأ ملسن ال
 ءاوس حسملا زاوج لجأل ةراهطلا طارتشا اذه نم انذخأف « نيترهاط اتناك هامدقو امهسبل هنأ ربخأ

 سبللا تقوب هدييقتو «ثدحلا تقو وأ «سبللا تقو ةلصاح « حسملا زاوج لجأل ةراهطلا تناك

 امهتلخدأ » : يب هلوق ىنعم : - هيلع هللا ةمحر- يواحطلا لاقو .ةرابعلا نم مهفي ال دئاز رم

 ىلص : لاقي امك « ةراهطلا لمكت مل نإو امهلسغ اذإ ناترهاط : لاقي نأ زوجي « ناترهاط امهو

 . ثبخ وأ ةبانج نم ناترهاط امهدیري نأ لمتحیو هتالص متی نأ لبق نیتعکر

 لسغ اذإ هيلع حسي نأ يغبني ناك مدقلا ىلإ ثدحلا ةيارس نم اعنام فخلا ناك اذإ :تلق نإف

 .ةراهطلا لامك لبق ثدحأ مث نيفخلا سبلو هيلجر

 لامك دنع سايقلا فالخ ىلع صنلاب مدقلا ىلإ ثدحلا ةيارس نم اًعنام هنوك ملع :تلق
 نبا لاق « دلخم نب رجاهم : هدانسإ يفو فيعض هنإف ةركب يبأ ثيدح امأو . هيلع رصتقيف ةراهطلا

 سبلو» : واولاب يور دق هنإ مث .كاذب سيل « ثيدحلا نيل :لاقف « هنع يبأ تلأس : متاح يبأ

 . نيلجرلا ةراهط ىلع لومحم وهف هتحص ريدقت ىلعو «هيفخ

 ةجيتن هذه :ش (حسملا هئزجي ثدحأ مث ةراهطلا لمكأ مث هيفخ سبلو هيلجر لسغ ول ىتح) :م

 سبللا طارتشا نم ركذ ام ةجيتن نوكي نأ حصيال : ليق : لمكألا لاق ءاندنع بهذملا وهو « هلوق

 طارتشا رابتعاب ال ءوضولا يف بيترتلا كرت رابتعاب انه اه حسملا زاوج مدع نإف ةلماك ةراهط ىلع
 . سبللا تقو ةلماكلا ةراهطلا

 امل لاقي نأ زوجيو : لمكألا لاق مث .هدعب «ةياردلا» بحاصو يقانغسلا مالك اذه :تلق

 ىلع عرفلا اذه ينبي نأ حص طرشب سيل ءوضولا يف بيترتلا نأ مدقت اميف ليلدلاب فنصملا تبثأ

 اذه نإ : لاقي نأ نكي لب طرشب سيل بيترتلا نأ ءوضولا ىف ليلدلا تبثأ هنوكل فالحل ا اذه

 ةهج نم :يناثلاو «بيترتلا كرت ةهج نم :امهدحأ « يعفاشلا دنع داسفلا يف ناهجو هل عرفلا

 . لوألا نع رظنلا عطق عم يناثلا هجولا ىلع اذه يف فنصملاف «سبللا تقو ةراهطلا لامك مدع
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 تناك ول ىتح حعنملا تقو ةراهطلا لامك يعاريف مدقلاب ثدحلا لولح عنام فخ ا نأل ؛ اذهو

 ؛اهيلايلو مايآ ةثالث رفاسملاو « ةليلو اًموي ميقملل زوجيو . اعفار فخلا ناك كلذ دنع ةصقان

 : يأ« فوذحم طرش باوج هيف ءافلا :ش ( عنملا تقو ةراهطلا لامك يعاريف) :م لقنلا ةهج نم وه

 الو ثدحلا لولح نع ةيروهطلا لامك ىعاريف مدقلا ىلإ ثدحلا نايرس نع اعنام فخلا ناك اذإف

 :ش (كلذ دنع ةصقان) :م ةراهطلا تناك ول ىتح يأ « هلبق ام ةجيتن :ش ( تناك ول ىتح ) :م

 اذإ ةراهطلا نأ دارأ ءاًعنام دهع هنأل كلذك سيلو :ش ( اًعفار فخلا ناك) :م ثدحلا لولح دنع يأ

 ًأضوت مث ثدحأ مث هيلجر لسغ دعب هيفخ سبل اذإ امك حسملا زوجي ال ثدحلا دنع ةلماك نكت مل

 زوجت ال اذهلو «همكح عفتري مل نيلجرلا نع عفترا نإو ثدحلا نألو ءانلق ال حسملازوجيال

 سبلو هيلجر لسغو رجفلل أضوت ولو «ةقيقح اًعنام لعج نإو اًمكح اعفار فخلا نوكيف هتالص

 مل هنأ نيبت نإو « ةلماك ةراهط ىلع نكي مل سبللا نأ نيبت هنأل ؛ تاولصلا ديعيو هيفخ عزن رجفلا

 . ةلماك لصألا ةراهط نوكتف ةلماك ةراهط ىلع هسبل هنأل ؛ ةصاخ رهظلا ةداعإ هيلعف رهظلل حسي

 ءاضعألا ةيقب لسغ هيلإ مضنا اذإف « اًمكح امهنع ثدحلا عفر نامدقلا لسغ اذإ :تلق نإف

 ولف اهتقو يف مهفالتخاو ةلماك ةراهط دعب الإ زوجي ال حسملا نأ ىلع اوقفتا مهلك :تلق

 لح يذلا يمكحلا ثدحلل اعفار فخلا نوكي نأ همزلي ثدحلا لولح دنع ةصقان ةراهطلا تناك

 . فلخ وهو اًعفار ال اًعنام ناكف ةلماك ةراهط فخلا حسم ىلع ضقنلا

 : لوقن امن إو كلذ عنمن ال نحنو «ثدحلا تقو ةلماكلا ةراهطلا دوجو وضتقي اذه :تلق نإف

 . كلذ عفدي ال متركذ امو ءاًضيأ سبللا تقو اهدوجو ىلإ جاتحي لب يفكت ال اهنإ

 اهليزي ام نايرس دنع هيلإ جاتحي ةراهطلا دوجو نأ عفادلاو كلذ عفدي ال فنصملا مالك :تلق
 . اهطارتشا يف ةدئاف الف اهنع ىنغتسم يهف كلذ لبق امأو «ةلازإلل اًقيقحت ثدحلا وهو

 يف تيقوتلا :ش (اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسمللو « ةليلو اًموي ميقملل) :م حسملا يأ :ش (زوجيو) :م

 ديز نباو ۰« سابع نباو « دوعسم نباو «يلعو ‹رمع لوقوهرذنملا نبا لاقو .ءاهقفلا

 نب نسحلاو «روث يبأو ‹ يعازوألا نع ىكحخيو « نييفوكلاو ‹حیرشو «ءاطعو ‹«يراصنألا
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 . قاحسإو «دمحأو « حلاص

 «ةعيبرو« يبعشلا نع ىوري « ءاشام حسييو ‹ حسملا يف تيقوت ال : ةفئاط تلاقو

 ال :يعفاشلا لاقو . ةعدب تيقوتلا : لوقي اكلام فرطم عمسو « كلام باحصأ رثكأو «ثيللاو

 عیرفت الو « ادج هاوو فیعض وهو :لاق میدقلا هلوق وه :يوونلا لاقو . رصن هلاق «هیف تیقوت

 روث يبأو « يبعشلا نعو ءليللا ىلإ هودغ نم حسي هنأ ريبج نب ديعس نع رذنملا نبا ىكحو « هيلع

 ناك نإ ةرشع سمخو اًميقم ناك نإ تاولص سمخ الإ هب ىلصي ال هنآ :دواد نب نامیلسو

 . تاولصلا ددعتب ال نامزلاب تيقوتلا نأل ؛ دودرم بهذم وهو «اًرفاسم

 يفو ‹ ةرورضلل تيقوت ريغ نم هيفحخ ىلع حسي هلجر ىلع فاح ول :« طيحملا » يفو
 : «راكذتسالا» يفو .ةرورضلل دربلا فوخل هيفخ ىلع حسي ثالثلا دعب رفاسملا «هقفلا عماوج»

 «هأطوم ینب كلذ ىلعو < رهشأو رثكأ رفسلاو رضحلا يف نيفخلا ىلع حسملا راكنإ كلام نع يور

 . تاياور تس كلام نع بابلا لو ىف انركذ دقو

 دقو «نيفخلا ىلع حسملا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ : «عامجإلا» باتك يف رذنملا نبا لاقو

 لاق نم جتحا «هباحصأ عيمج كلذ ىلعو « كلذ فالخب عوجرلا ةحيحصلا ةياورلا « اكلام

 عم ىلص ناك دقو « ةرامع نب يبأ نع «يقهيبلاو ٠ ينطقرادلاو « دواد وبأ هجرخ اب تيقوتلا مدعب

 : تلق « معن» : لاق « نيفخلا ىلع حسغأ ةي هللا لوسر اي : تلق : لاق نيتلبقلا ىلإ ةي هللا لوسر

 « اًعبس غلب ىتح : ةياور يفو «تئش امو « معن» :لاف مايأ ةثالثو : تلق «نيمويو » :لاق < موي

 . ٠ كلادب ام معن» : مالسلا هيلع لاقف

 لاقو «هدانسإ يف فلتخاو « يوقلاب سيل ثيدحلا اذه : لاق دواد ابأ نأ : هنع باوحجملاو

 بحاص دايز يب نبا وهو «ديز نب دمحم هيف : ناطقلا نبا لاقو ‹تبشي ال هدانسإ : ينطقرادلا

 ىلع بيع نمم وهو « هيف فلتخم بويأ نب ىيحيو «لوهجم : متاح وبأ هيف لاق روصلا ثيدح

 لاقو .حصيال ‹«لوهجم ثيدح :يراخبلا لاقو ‹« نطق نب بويأو ديزي نب دمحمو « دیر

 . هب جتحي ال برطضم فيعض هنأ ىلع اوقفتا : يروثلا لاقو « نوفرعي ال هلاجر :دمحأ

 ء١۱۷٠ /۱) مكاحلاو ‹ (۱۷۲ )١/ «ريبکلا» يف يناربطلاو « (۱۲۲) ةجام نباو 6 (۲۸) دواد وبا هاور : فیعض (۱)

 يقهيبلاو ۱۹۸/۱(۰) ينطقرادلا هاورو ‹لوهجم لب ‹ حورجم هتاور يفام ٤ يبهذلا لاقو )۷1

«(A°*/۱)٩۳(. /۲) «یلحملا» يف مزح نباو  
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 ىلإ مهنم دحاو بسني ملو ‹ يرصب هدانسإ لاقو «كردتسملا» يف مكاحلا هاور :تلق نإف

 . هاجرخی ملو «روهشم يباحص ةرامع نب يبأو ۰ حرج

 ثيدح : هلوق عم يراخبلا هجرخي فيكو انركذام دوجو عم هلاق ام هنم ذخؤي ال :تلق

 . لوهجم

 . ةليلو مويو ثالث نم رثكأ حسملا يف ةنيدملا لهآ دنتسم امف كلذك رمألا ناك اذإ :تلق نإف

 - رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع ةياور نم حيحص رثأ هيف مهل : ةعرز وبأ لاق :تلق
 نب دامح ةياورب اًضيأ اوجتحاو « اتو نيفخلا ىلع حسملا يف تقوي ال ناك هنأ -امهنع هللا يضر

 نوحسمي اوناكف ةَ هللا لوسر باحصأ عم انرفاس : لاق نسحلا نع ريظنش نب ريثك نع ديز

 هدنسب «هباتک» يف میهجلا نبا یورو «هباتک» يف ميهجلا نبا هاور « "رذعالو تقو ریخب مهفافخ

 تلقف « هيفخ ىلع حسمو ًاضوتف ءالخلا نم جرخ هنأ -هنع هللا يضر- صاقو يبأ نب دعس ىلإ

 امهو نيفحلا ىلإ نيمدقلا تلخدأ اذإ معن :لاق ءءالخلا نم تجرح دقوامهيلع حسمت :هل

 نم ةعامج نع كلذ وحن يورو «حسملا يف تقوي ال ناك هنأ ةورع ىلإ هدنسب اًضيأ ىورو

 نع هركذنام ىلع تيقوتلا يف ةحيحصلا ثيداحألا مداصي ال اذه نأ كلذ نع باوجلاو

 نع لفغم نب ديزي نعو « ادج رينش نب ریثک فعض مزح نبا نأ ىلع «یلاعت هللا ءاش نإ بيرق

 ىلع كلذ لدف ‹ ةليلو موي ميقمللو ‹نهيلايلو « مايأ ةثالث رفاسملل : لاق - هنع هللا یضر- رمع

 . حسملا يف تيقوتلا ىلإ رمع عوجر

 . نهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملل : لاق -هنع هللا يضر- رمع نع ةبابش نع دوسلا ثيدح

 نب نابأ نع ىيحي نب ةحلط نع بيبح نب ذئاع انربخأ «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ىورو
 نهيلايلو مايأ ةثالث معن : لاقف نيفخلا ىلع حسملا نع صاقو يبأ نب دعس تلأس : لاق نامثع

 نع تيقوتلا فالخ حصيال : لاقو «(4۳ /۲) مزح نباو «(۲۸۰ /۱) يقهيبلاو « )۱۹٦/۱( ينطقرادلا هاور (۱)

 .ها . طقف رمع نبا الإ ةباحصلا نم دحأ

 : «(رینش نب ریثک» ب مزح نبا هلعأو « (۷۰ )٩/ «لماکلا» يف يدع نباو «(۹۲ ٩)۱/ ىلحملا» يف مزح نبا هاور (۲)

 :ادج فبعض ر :لاقو



 . ىلوأ ةا يبنلا لوق

 داب هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر- سن ثيدح «هکردتسم» يف مكاحلا یور :تلق نإف

 نم الإ ءاش نإ امهعلخي ال مث امهيلع حسميلو امهيف لصيلف هيفخ سبلو مكدحأ ًاضوت اذإ » :لاق
 . تاقث مهرخآ نع هتاورو ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإ : مكاحلا لاقو . “ةبانج

 -هنع هللا يضر- رمع يلع مدق هنآ « ينهجلا رماع نب ةبقع ثيدح نم اًضيأ مكاحلا ىورو

 عزنت مل ذنم ةبقعاي كل مك : - هنع هللا يضر - رمع يل لاقف فافخ يلعو : لاق ‹ قشمد حتفب

 : مكاحلا لاقو ء"ةنسلا تبصأو تنسحأ :لاقف « مايأ ةينامث ذنم ةعمجلا نم تركذف « كيفخ

 . اًضيأ يقهيبلاو «ينطقرادلا هاورو «ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح

 ‹ثالثلا ةدم ىلع لومحم هنأ «قيقحتلا» يف يزوجلا نبا هلاق ام لوألا نع باوجلا :تلق

 . هب جتحي ال ثیدحلا رکنم دسأو « دامح نع یسوم نب دس هب درفنا ام اذه : مزح نبا لاقو

 نباو رازبلا هقثوو « فعضلا بتك نم ءيش يف ركذ هل سيلو ةقث دسأ نإف كلذك سيل :تلق

 تبصأ : هلوق نأ ىلع يعطق ليلد هيف سيل : يواحطلا هلاق ام : يناثلا نع باوجملاو . سنوي

 نم دحأ ةنس نوكت نأ لمتحيو ةي يبنلا ةنس نوكت نأ لمتحي ةنسلا نأل ةي يبنلا نم ةنسلا

 . مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم دحأ لوق ىلع اًضيأ قلطت دقو «هئافلخ

 ىلع حسملا» : لاق مالسلا هيلع يبنلا نع -هنع هللا يضر - تباث نب ةيزخ نع يور :تلق نإف

 : دواد وبأ لاق مث يواحطلاو دواد وبأ هاورو « " ةليلو موي ميقمللو « مايأ ةثالث رفاسملل نيفخلا
 : يواحطلا ةياور يفو ءاندازل هاندزتسا ولو «هدانسإب يميتلا ميهاربإ نع رمتعملا نب روصنم هاور

 . هدازل لئاسلا هيلع[. . .] ولو

 . للع ثالث هيف نأ : « مامإلا» يف ركذ :تلق

 ثيدحلاو» ءةقث وهو رافخلا دبع هب درفت « ملسم طرش ىلع حيحص : يبهذلا لاق « )١۸١/١( كردتسملا (1)

 .ها « «ذاش

 « ادانسإلا حيحص» : لاقو ۱۹١( /1) ينطقرادلا هاورو « يبهذلا هقفاوو هححصو )١/ ۱۸١(. كردتسملا (۲)

 «ةيارلا بصن» عجار « ظوفحللا وه «ةنسلا» نود تبصأ : لاق هنأ «للعلا» يف هنع يعليزلا ظفاحلا لقنو

(0۷/1). 

 نباو ء(١٤۱) يذمرتلاو « )٤٤۸( دواد يبأ ننس يف - هللا هظفح - نيدلا رصان ةمالعلا هححص : حيحص (۳)

 . (۸۳) ةجام
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 .اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملاو « ةليلو اًموي ميقملا حسم :مالسلا هيلع هلوقل

 ا ص ا ا ا ج
 ةياورو يعخننلا ميهاربإو يميتلا ميهاربإ ةياور «جراخم ثالث هلو هدانسإ فالتخا : ىلوألا

 . هيف تسيل اهضعبو « اندازل هاندزتسا ول ىنعأ تادايزلا ركذ مث يبعشلا

 اذه نع «يراخبلا ينعي« ليعامسإ نب دمحم تلأس : يذمرتلا لاق ‹ عاطقنالا : ةيناثلا

 . ةيزخ نم عامس يلدجلا هللا

 . هتياور ىلع دمتعي ال يلدجلا هللا دبع ابآ نإ : مزح نبا لاق : ةثلاثلا

 نع لقني فیکو ‹ حيحص نسح ثيدح : لاق اذه ةيرخ ثيدح يذمرتلا ىور امل :تلق نإف

 هحيحصت امأو « ةياور فالخلا عم ةروكذم ا ةدايزلاب وه -حصي مل - هلوق نأ رهاظلاو :تلق
 نمحرلا دبع ء لاقيو « ديبع نب دبع يلدجل ا هللا دبع يبأ مساو «ةروكذملا ةدايزلا ريغبف هنيسحتو

 . ديبع نبا

 اي :تلق :لاق «رساي نب رامع ثيدح : امهدحأ : نيثيدح كلام جاجتحا يف لمكألا ركذو

 ىلإ تيهتنا یتح «معن : لاق ؟ نیموی : تلقف « معن : لاق ؟اًموی نیفنلا ىلع حسم ای هللا لوسر
 . «كل ادب ام حسماف رفس يف تنك اذإ» : لاقف « مايأ ةعبس

 ةعامج يف «ناميلا نب ةفيذحو « هللا دېع نب ریرجو صاقو يبأ نب دعس یور ام : رخآلاو

 رصتخم حرشا) يف يزارلا ركب وبأ هركذ «تقؤم ريغ نيفخلا ىلع حسملا اوور مهنإف ةباحصلا نم

 . «يواحطلا

 1 يزارلا ركب يبأ نع يزارتألا

 باتك نم هلقن وأ ءاهقفلا نم دحأ ىلإ هبسنو نيثيدحلا دحأ ركذ ثيح رهاظ زجع اذه :تلق

 ۴ كلذب مصخلا يضري ىتح « هدنس لاجرو ‹ هج رخم نییي [نأ هیلع] ناکف ‹ لصألا

 نأل ؛رظن هيف -هنع هللا ىضر - رساي نب رامع ىلإ لوألا ثيدحلا لمكألا ةبسن دح امأو
 لاق دقف رامع ثيدح امأو . بيرق نع هانركذ امك هريغو دواد وبأ هجرحخأ « ةرامع يبأل ثيدحلا

 ةعامج هج رخأ ثيدحلا اذه :ش (اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملاو ةليلو اًموي ميقملا حسم اي هلوقل) :م
 اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملل» : ةَ هللا لوسر لاق : لاق بزاع نب ءاربلا ثيدح نم يناربطلا مهنم
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 . «نيفخلا ىلع حسملا يف ةليلو موي ميقمللو

 : تلاق ثراحلا تنب ةكيلم ثيدح نم ةباحصلا ةفرعم» باتك يف ميعن وبأ ظفاحلا مهنمو

 « نيفخلا ىلع حسملا نع لئسو :لوقي ةي يبنلا عمس هنأ دعس نب كلام يدج نع يبأ ينثدح

 . «ميقملل ةليلو مويو ءرفاسملل مايآ ةثالث » : لاق

 حسمو ًاضوت ةَ هللا لوسر تيأر :لاق ةعيبر نب كلام ثيدح نم اًضيأ ميعن وبأ مهنمو

 و موي ميقمللو «مايآ ةثالث رفاسملل ىورو « هيفخ ىلع

 حسملا نع اهلأسأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع تيتأ : لاق ئناه نب حيرش ثیدح نم مهنمو

 « هانلأسف ةا هللا لوسر عم ارفاسم ناك هنإف هلأساف بلاط يبأ نباب كيلع : تلاقف «نيفخلا ىلع

 ةيزخ نبا هاورو « ““ميقملل ةليلو اًمويو رفاسملل نهيلايلو مايأ ةثالث ةا هللا لوسر لعج : لاقف
 . هرخآ ىلإ مايأ ةثالث نيفخلا ىلع حسملا يف ةَ هللا لوسر ال صخر : ظفلب «هحيحص »يف

 نيفخلا ىلع حسملا» : لك هللا لوسر لاق :لاق تباث نب ةيزخ ثيدح نم : دواد وبأ مهنمو

 نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو «ةجام نبا هجرخأ « “ ةليلو موي ميقمللو « مايأ ةثالث رفاسملل
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 تعمس -هنع هللا يضر- رمع ثيدح نم «هفنصم» يف هجرخأ ةبيش يبأ نبا مهنمو

 . "ةليلو اًموي ميقمللو اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملل فخلا رهاظ ىلع حسملاب رمأي ةا هللا لوسر

 رفاسملل» : لاق ةه هنأ يرمضلا ةيمأ نب ورمع ثيدح نم يروباسينلا ركب وبأ ظفاحلا مهنمو

 . «ةليلو موي ميقمللو نهيلايلو مايأ ةثالث

 نب يبصلا هيف : لاقو ؟ريبكلا» يف يناربطلل يمشيهلا هازعو ٠٥٤ : ٠٥١( /۳) “ لماكلا» يف يدع نبا هاور (۱)

 )۲١۹/۱(. عمجملا . ريكانم هل« ثعشألا

 ءىهتنا « هلاح نع فشكلا ىلإ جاتحي نم دانسإلا اذه يفو : هلوق؛ مامإلا »بحاص نع يعليزلا ظفاحلا لقن (۲)

 ۲٤۹ /۱) ةيارلا بصن عجار « ىهتنا . ةرصبلا بارعأ يف هدادع لوهجم : دعس نب كلام : ميعن وبأ لاقو

°( 

 نكس « ةرجشلا دهش ديرب دلاو مرم ابأ» ىنكي يلولسلا ةعيبر نب كلام : ميحن يبأ لوق يعليزلا ظفاحلا لقن (۳)

 )١/ ۲٠٠١(. ةيارلا بصن عجار «روكذملا ثيدحلا دانسإ ركذو «ىهتنا « ديرب هنبا دنع ثيدح ريغ هل «ةفوكلا

 )٤( هيلع قیلعتلاو هجیرخت مدقتو «هحیحص يف ملسم هاور : حیحص .
 )٥( اًبیرق هجیرخت مدقت : حیحص .

 )١( ةبيش يبأ نبال فنصملا )١/ 1۷۹( « رذنملا نبال هقفلا يف طسوألاو )٤۳١/١( .
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 ةوزغ يف نيفخلا ىلع حسملاب رم ةي هنأ ىفخي ال كلام نب فوع ثيدح نم رازبلا مهنمو

 EN ةليلو مويو رفاسملل نهيلايلو مايأ ةثالث كوبت

 نيفخلا ىلع حسملا نع ةي يبنلا لأس الجر نأ ةريره يبأ ثيدح نم اًضيأ رازبلا مهنمو

 «نهيلايلو مايأ ةثالث رفاسمللو ةليلو موي ميقملل » : لاقف

 صخر هنآ ي يبنلا نع هيبأ نع ةركب يبأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم : ينطقرادلا مهنمو

 نبا هاور < ° هيلع حسي نأ هيفخ سبلو رهط اذإ ةليلو موي ميقمللو «نهيلايلو ماي ةثالث رفاسملل
 . نسح ثيدح : يراخبلا لاقو ءدانسإلا حيحص وه : يواحطلا لاقو «مرثألاو « اًضيأ ةيزخ

 نأ انرمأ ةا هللا لوسر عم انوزغ ةوزغ رخآ : ةريغملا ثيدح نم ريبكلا »يف يناربطلا مهنمو

 . "”ملخي ملام ةليلو اًموي ميقمللو اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملل انفافخ ىلع حسم
 : لاق ةلمهملا نيسلا ديدشتو ةلمهملا نيعلا حتفب لاسع نب ناوفص ثيدح نم يذمرتلا مهنمو

 نم الإ نهيلايلو مايأ ةثالث انفافخ عزنن ال نأ ارفس وأ نيرفاسم انك اذإ انرمأي ةا هللا لوسر ناك

 ‹ حيحص نسح ثيدح :لاقو « مونو« لوبو «طئاغ نم نكلو « ةبانج نم ال ىوريو « ةبانج

 كش ٠« اًرفس وأ» : هلوق اًضيأ «ةيزخ نباو « هحيحص» يف نابح نباو ةجام نباو يئاسنلا هاورو

 . بكارو بكرك رفاسم عمج ءافلا نوکسو نيسلا حتفب يوارلا نم

 لاوز :اهانعم يفو «بلاغلا جرخم جرخ مونلاو لوبلاو طئاغلا ركذو «عمج مسا :ليقو

 ةبانجلا ىنعم يفو < اًتدح ناک ام لکو« مدلا جورخو «ءيقلااذكو « ءامغإلاو « نونجلاب لقعلا

 ناتليلو ناموي هدنع ضيحلا لقأ نأل ةرفاسم تناك اذإ فسوي ىبأ لصأ ىلع ضيحلاو « سافنلا

 حس ال هنآ اهنم ذخؤيو ءندبلا عيمج لسغ هيف امو ةدملا ةيقب يف حسملا اهاكميف « ثالثلا هرثكأو

 .ةساجن نم فخلا ىلع

 نود ةلمحلاب صتخي تابثإللا اهب كردتسا اذإو « ىفنلا دعب كاردتسا فرح ‹ نکل : هلوق

 هاورو )۲١۹/۱(. عمجملا . حيحصلا لاجر هلاجر : لاقو « ؛طسوألا »يف يناربطلاو رازبلل يمشيهلا هازع (۱)

 . )١/ ۱١١( ةبيش يبأ نباو « )١/ ۲۷١( يقهيبلاو « (۲۷ )٦/ دمحأ

 نبال يعليزلا ظفاحلا هازع هقيرط نمو « . . هب .. ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نعدلخم نب رجاهملا هيوري (۲)

 نيسحت «ريبكلا للعلا» يذمرتلا نع لقنو (دراوملا / ۱۸١ 0)۱۸6 نابح نباو ‹يقهيبلاو « يناربطلاو «ةيزخ

 . ٤ ۲١( /۱) «ةيارلا بصن» عجار . ثيدحلااذهل يراخبلا

 رظنا . يعليزلا ظفاحلا امهدانسإ ركذ دقو « ةدايزلا هذهب يناربطلا درفناو « ةعامجلا هاور ثيدحلا اذه لصأ (۳)

 ۰ . (۲۳۸ /۱) ةيارلا بصن»
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 .عنملا تقو نم ةدملا ربتعيف مدقلا ىلإ ثدحلا ةيارس عنام فحل ا نآل ؛ ثدحلا بيقع اهؤادتباو :لاق

 د هه د ا ده ڪڪ
 بقعم ةبانج نم الإ انفافخ عزنن ال نأ انرمأ : هلوق نأل لاكشإ ثيدحلا ظفل يف : ليقو ءىنعملا
 ام فالخ كلذو درغملا باجيإ نم كردتسا نكل « كلذ دعب : هلوقو ءاًباجيإ ريصيف ءانئتسالاب
 . عيونتلل وأ اهلك هقفلا بتك يف عقوو ثيدحلا بتك يف فطعلا واوب « مونو لوبو :هلوق . مدقت

 ل :ش (ثدحلا بیقع) م حسملا هدم ءادتيا ت :ش (اهؤادتباو) م يرودقلا ی :ش ( لاق ) :م

 دمحأ نع نيتياورلا حصأ وهو ءاملعلا روهمجو يروثلاو يعفاشلا لاق هبو سبللا تقو نم

 دمحأ نع ةياور وهو ثدحلا دعب حسي نيح نم ةدملا ءادتبا : روث وبأو يعازوألا لاقو «دوادو

 نب رمع هوحن ىكحو رذنملا نبا هراتخاو يوونلا هركذ ًاليلد حجارلاو ‹ راتخملا وهو «دوادو

 ىلع مزليو «سبللا تقو نم اهءادتبا نأ يرصبلا نسحلا نعو «هنع ىلاعت هللا يضر -باطخل ا

 حسملا هئزجي الو فخ ا عزني نأ بجو ثدحي ملو ميقملا ىلع ةليلو موي ىضم اذإ هنأ نسحلا لوق

 مث حسي ملو ثدحأو هيفخ سبل اذإ هنأ حسملا تقو نم ربتعي نم ىلعو لاحم وهو كلذ دعب

 يف اذك اًضيأ لاحم وهو امهيلع حسييو هيفخ عزني ال هنأ ًارهش وأ اعوبسأ كلذ دعب هيلع يمغأ

 . ةمئألا سمشو مالسإلا خيش“ طوسبم»

 عولط دعب ثدحأ مث فخلا سبلو « رجفلا عولط دنع ًاضوت نم ةثالشلا لاوقألا نايب مث
 يناثلا مويلا نم ثدحلا تقو ىلإ ميقملا حسيب ةماعلا لوق ىلعف لاوزلا دعب حسمو أضوت مث سمشلا

 مويلا نم رجفلا عولط تقو ىلإ يناثلا لوقلا ىلعو « يناثلا مويلا نم سمشلا عولط دعب ام وهو
 حسملا تقو وهو يناثلا مويلا نم لاوزلا دعب ام ىلإ ثلاثلا لوقلا ىلعو «سبللا تقو وهو يناثلا
 . ةماعلا لوق حيحصلاو

 ربتعتف) :م اعرش لجرلاب ثدحلا لولح عنام يأ :ش (مدقلا ىلإ ثدحلا ةيارس عنام فخ ا نأل) :م
 مث عونمملا نايرس دنع ةقيقح اًعنام نوكي اغإ ءيشلا نع عناملا نأل يأ :ش ( عنملا تقو نم ةدلا
 ربتعتف ءوضولل ببس ثدحلا نأل :« طوسبملا» يفو . هدنع نم ةدملا ربتعتف رابتعالاب ىلوأ ةقيقحلا

 . ببسلا تقو نم ةدملا

 نم نيرشعو ةباحصلا نم ةرشع نع يور : لاق يبرحلا ميهاربإ نع : عطقألا رصن وبأ لاقو
 ول ىتح ةصخرلا ببس ثدحلا نألو ‹«سبللا تقو نم ال ثدحلا تقو نم حسملا ءادتبا نأ نيعباتلا

 ةيتقولا ةالصلا نم ميقملا هب يلصي ام رثكأف ببسلا تقو نم ربتعتف حسملا ىلإ جاتحي ال ثدحي مل
 رشع ةعبسو ميقملل اعبس نوكت اهنإف ةفلدزملاو ةفرعب الإ اتقو رشع ةتس رفاسملاو «تاولص تس
 . عمجلل نكامألا رئاس يف يعفاشلا دنع اهلثمو «رفاسملل
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 عباصألاب اطوطخ امهرهاظ ىلع حسملاو
 ج < ر ر ا

 حسمو اندنع بحتسملا وهو نيفخلا رهاظ ىلع حسملا لحم يأ :ش ( امهرهاظ ىلع حسملاو) :م
 اذإ حسملا يف هنطابو هرهاظ نيب عمجلا اندنع بحتسملا٤ عئادبلا» يفو «بحتسم ريغ نيفخلا لفسأ

 ىلعأ حسي نأ بحتسملاو :لاق ثيح « بذهملا» يف هاكح يعفاشلا لاق هبو ةساجن هب نكي مل
 يف يسحخرسلا مامإلا لاق : يقانغسلا لاقو .هالعأ نم ءزج لقأ هدنع بجاولاو « هلفسأو فخ ا
 . مدقلا رهظ حسملا عضوم نإف «زجي مل هرهاظ نود فخلا نطاب حسم نإف :« طوسبملا»

 : « ةيادهلا» بحاص لاقو . ةنس هنطاب ىلعو ضرف فخلا رهاظ ىلع حسملا : يعفاشلا لاقو

 ىلع حسملا مهدنع ةنسلا نإف « كلامو «يرهزلاو «يعفاشلا لوق نع ازارتحا امهرهاظ ىلع هلوق
 ولو « مهدنع زوجي هالعأ حسم ىلع رصتقا ول نكلو ةساجن هلفسأ ىلع نوكي نأ الإ هلفسأو فحل ا

 يف هئزجيو «يعفاشلا نع نيلوقلا رهظأو «بهذملا رهاظ ىلع زجي مل هلفسأ حسم ىلع رصتقا
 . لوق

 «نالوق هيف : لاق نم مهنمو « اًدحاو ًالوق هحسيب : لاق نم هباحصأ نمف بقعلا حسم امأو

 يروثلاو « اندنعو زوجي هنأ : رهظألا ءنالوق بقعلا ىلع راصتقالا يفو هحسي هنأ : امهحصأ

 . بقعلل الو حسملا يف فخلا لفسأل لخدم ال :دمحأو « دوادو

 « ريبزلا نب ةورعو« دعس نب سيقو «سنأو «يلع لوق وه « عئادبلا» يف ركذ ام :تلق
 هراتخاو ‹ مهريغو « يعازوألاو «يروثلاو « يعخنلاو  ءاطعو «يبعشلاو « يرصبلا نسحلاو

 كلامو« يرهزلاو « زيزعلا دبع نب رمعو « رمع نباو صاقو يبأ نب دعس نع يورو «رذنملا نبا
 بابحتسا امهلفسأ حسم نأ رذنملا نبا نع يوونلا ىكحو ءامهنطابو امهرهاظ حسم بوجو
 .هلفسأو فخلا ىلعأ حسم ةنسلا : كلامل لوق وهو «يعفاشلا لاق هبو « مهدنع

 لاقو -هللا همحر- يعفاشلا نع يقانغسلا هلقن امو يوونلا هلقن ال فلاخم اذه :تلق

 « قاحسإو ءءاطعو «ةورع لاق كلذبو « هبقع الو هلفسأ حسم نسي الو :«ينغملا» يفو :لمكألا

 هئزجي لاق ادحأ ملعنالو « رذنملا نباو «يأرلا باحصأو « قاحسإو « يعزاوألاو ٠ يعخنلاو

 نع صوصنملاو « يعفاشلا باحصأ ضعبو «كلام باحصأ نم بهشأ الإ فخلا لفسأ حسم

 ال لوقيو «نيفخلا ىلع حسملاب لوقي ادحأ ملعأ ال : رذنملا نبا لاقو .هئزجيال هنأ : يعفاشلا

 . فخلا ىلعأ ىلع حسملا هئزجي

 . اًطوطخم ىنعمب لاخلا ىلع بوصنم وه : لمكألا لاق :ش (عباصألاب اطوطخ) :م

 ادحأ نيبي ملو «ةعيرشلا جاتو ««ةياردلا »بحاص لاق اذكو « يقانغسلا نم هذخأ :تلق

 لاق . طخ عمج «طوطخلا»و : لوقنف وه ام لاحل ا اذ نأو « عمج وأ ردصم «طوطخلا »ظفل نأ مهنم

 ردصملاو اردصم طوطخلا ناك نإف «تارابعلا» يف لاق اذكو « طوطخلا دحاو طخلا : يرهوجلا
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 رخآ يف لاق مث نالف هبتك لاقي امك نالف هطخ لاقي : يقانغسلا لاق . اًح ةباتكلا طخ : لاقي طخلا

 يأ أدتبملا وه لاحلا اذو «ةغللا روتسد» يف اذك رصني رصن باب نم هنأ ىلع لدي هبتك رثكأو : بابلا
 وأ نئاك وهو ‹ امهرهاظ ىلع : هلوق قلعتم ربخلاو ءادتبالا ىلع عوفرم هنأل «حسملا»و : هلوق

 . ليوأت ريغ نم هلاح ىلع« اطوطخ»و كلذ وحن وأ زئاج
 .درفم لاحلا وذو عمج لاحلا انه اهو طرش لاحلا يذو لاحلا نيب ةقباطملا :تلق نإف

 لاح طوطخلاو فوذحم لاحلا اذ نإ :لاقي نأ نكيو ريثكلاو ليلقلا لوانتي ردصملا :تلق

 زوجي ذئنيحف عباصألاب نيططخم مهنوك لاح نيفخلا رهاظ ىلع نيحساملا حسمو ريدقتلاو هنم

 . ةيور ريغ نم اولاق ام ىلع درم اب ليوأتلل ال لعافلا مسا ةغيص ىلع نيططخملاب اطوطخ
 ءاطع لوق نع زارتحااذه : لاقو زاوجلا طرش ال ةنسلا نايب اطوطخ هلوقو : يزارتألا لاقو

 . ةدحاو ةرم حسم اذإ ىقبت اغإ طوطخلا نأل كلذو « لسغلاب ارابتعا حسملا ثيلثتب لوقي هنإف

 نع ازارتحا ناك ةرم عباصألاب اًطوطخ : ليق ول هنإف ءاطع لوق نع زارتحاب سيل اذه :تلق

 ‹ طرشب سيل طوطخل ا ءاقب نأل « رظن هيفو ةرم حسم اذإ ىقبت اغإ طوطخلا نأل لوق ءاطع لوق

 . لسخلا ىلع فخلا حسم ساق ءاطع نأ بابلا يف ام ةياغو

 لبق نم هؤادتباو «حساملا أدبي نأ حسملا ةيفيك اذه :ش (قاسلا ىلإ عباصألا لبق نم أدبي) :م

 تحت لخدت ال ةياغلا نأل «لخدي ال قاسلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو «قاسلا ىلإ هؤاهتناو لجرلا عباصأ

 يذلا اذهو «قاسلا ىلإ لصألا فارطأ نيب ام حسي هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا لاق اذه نعو ءايغملا

 حسم : كلام دنعو «هرهاظ رثكأ حسم بجاولا :دمحأ لاقو . حسملا يف بجاولا رادقم وه هركذ

 رصتقا نإو « فالخ الب هأزجأ هالعأ نم ءزج ىلع رصتقا نإ : يعفاشلا دنعو «عضاوم الإ هعيمج

 .«ينزملا رصتخم»و يطيوبلا يف هصن هئزجي ال هلفسأ ضعب ىلع

 . «بذهملا حرش» يف يوونلا هركذ ءازجإلا مدع مهروهمج ةقيرط : ثالث قرط هيف مهلو
 يفو . فخلا رهاظ ىلع راصتقالا زوجي ال هنأ بهشأ لوق لطبي ةريغملا ثيدح : رمع وبأ لاقو

 ملعأ ال :رذنملا نبا لاقو . هلفسأ ىلع راصتقالا زوجي هنأ ةيعفاشلا ضعبو بهشأ نع « ينغملا»

 ةباحصلا :لاطب نبا لاقو . نيفخلا ىلعأ حسملا ئزجي ال هنأ نيفخلا ىلع حسم اب لوقي ادحأ

 يف ضرفلا لامكإ ةنسلا : ؟طيحملا» يفو .هزجي مل هالعأ نود هلفسأ حسم نإ هنأ ىلع نوعمجم

 وأ عضاوم ةثالث يف ةدحاو عبصأب حسم ولو «بعكلاو « بناوجلاو« قاسلاو « بقعلاك هلحم

 عباصأ ةثالث ردق حسمو اًيلاخ هفخ ضعب ناك ولو زاج اًضرع مدقلا رهظ نم وأ قاسلا نم !ءدب

 لوق وهو « لسغلاب ارابتعا ةبحتسم عباصألا سوءر نم ةءادبلاو ءلاحلا ىلع زاج لوسخغملا ىلع
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 ةحسم امهالعأ ىلإ عباصألا نم امهدمو هيفخ ىلع هيدي عضو ةي يبنلا نأ ةريغملا ثيدحل

 . عباصاألاب اطوطخ يك هللا لوسر فخ ىلع حسملا رثأ ىلإ رظنأ ينأكو «ةدحاو

 . لعنلا كارش رادقم ىلإ عباصألا سوءر نم امهرهاظو ينانيغرملا

 رادقم ىرخألا ىلعو نيعبصإ رادقم هيلجر ىدحإ ىلع حسم ولو :« هقفلا عماوج» يفو
 رثكأ هيف ربتعملا نأ ىلع دمحم صنو . لجر نم عباصأ ثالث رادقم ربتعيف هئزجي ال عباصأ ةسمخ
 هربتعاو لجرلا نم عباصأ ثالث : يخركلا لاقو ««تادايزلا»و ؟طيحملا» يف هركذ حسملا ةلآ

 يف ةباد سفن هنأل هئزجي ال : ليقو «ءام هنأل لطلاب اذكو « هئزجي رصلاب لتبم شيشح ىلع ىشم

 . ضرألا ىلع شريف ءاوهلا هبذجي رحبلا

 ضعب عضي نأ حسملا ةيفيكو :« ناخ يضاق یواتف» يفو لوألا حيحصلا : ينانيغرملا لاق
 ىلإ امهدييو رسيألا هفخ مدقم ىلع ىرسيلا هدي عباصأو «نيألا هفخ مدقم ىلع ىنميلا هدي عباصأ
 يفو « زاج عباصألا ىلإ دمو قاسلا لصأ نم أدب ولو «هعباصأ نيب جرفيو نيبعكلا قوف قاسلا
 نيفخلا ىلع حسملا : يواحطلا لاقو . ةياورلا رهاظ يف طرشب سيل طوطخلا راهظإ «ىبتجملا»

 . عباصألاب طوطخ

 ةحسم امهالعأ ىلإ عباصألا نم امهدمو هيفخ ىلع هيدي عضو ةَ يبنلا نأ ةريغملا ثيدحل) :م

 ثيدح : تلق :ش (عباصألاب اًطوطخ ب هللا لوسر فخ ىلع حسملا رثأ ىلإ رظنأ ينأكو « ةدحاو

 نع يفنحلا انثدح « هفنصم)» يف ةبيش يبأ نبا هاور امنإو هجولا !ذه ىلع وري مل ةبعش نب ةريغملا

 ًاضوت یتح ءاج مث «لاب اب هللا لوسر تیأر : لاق ةبعش نب ةريغملا نع نسحلا انث زازخلا رماع يبأ

 مث «رسيألا هفخ ىلع ىرسيلا هديو ىنميلا هفخ ىلع « نيألا هدي عضوو ‹ هیفحخ ىلع حسمو

 اذه . "نيفخلا ىلع الب هللا لوسر عباصأ ىلإ رظنأ ينأك ىتح ةدحاو ةحسم امهالعأ حسم

 : ماكحأ ىلع لدي هتبارغ عم ثيدحلا

 . نيفخلا ىلع نيديلا عضو ةنسلا نأ :لوألا

 ىلإ عباصألا عم هفك عضي وأ ءاهديو لجرلا مدقم ىلع هيدي عباصأ عضي دمحم نعو

 دملا ريغبو دملاب حسم ةي هنأ درو هنأل ؛ةنس دملاو ءامهالعأ

 . «ةياردلا» يف رجح نبا ظفاحلا هلاق : عطقنم (1)

 راوس نب ثعشأو . هب ةريغملا نع نسحلا نع ثعشألا نع ةبيش يبأ نبا قيرط نم ء(۲۹۲ /۱) يقهيبلا هاورو :تلق

 . ثيدحلا ىف فعضي

0۹۰ 



 . رسيألل ىرسيلاو نميألل ىنميلا هدي عضو عضولا ةيفيك يف حسم لا يف ةنسلا نأ :يناثلا

 . ةدحاو ةرم حسملا ةنسلا نأ :ثلاثلا

 نع ةويح نب ءاجر نع ديزي نب روث ثيدح نم ةجام ¿ نباو يذمرتلاو دواد وبأ جرخأ :تلق نإف

 فخلا العأ حسمف كوبت ةوزغ يف ةه هللا لوسر تأضو : لاق ةةريغملا نع ريغملا بتاك

N 

 لاق « ءاجر نم هعمسي ملاآروث نأ ينغلب : دواد وبأ لاقف «ثيدحلا اذه فعض :تلق

 نع ةعرز ابأو ادمحم تلأسو «ملسم نب ديلولا ريغ روث نع هدنسي مل لولعم ثيدح : يذمرتلا

 بتاک ثیدح : لاق . ءاجر نع روث نع هاور كرابملا نبا نأل ؛ حيحصب نسل الاقف ثيدحل ا اذه

 كرابملا نبا نأل ؛ تبثي ال ثيدح اذه : ءللعلا» يف ينطقرادلا لاقو . لسرم ةي يبنلا نع ةريغملا

 . هللا همحر - لبنح نب دمحأ هفعض اذکو « ًالسرم ديزي نب روث نع هاور

 . للع عبرأ ثيدحلا اذه يف اوركذ ام لصاح :تلق

 قر واد غ دا قلا دا اده نع تاجير اجر م هنو ا ا لرآا

 انثدح : لاق روث نأب اهيف حرص دقو ةريغملا نع ةريغملا بتاك نع ءاجر انثدح روث نع ديلولا انثدح

 . ءاجر نع لاق هنع هاور نم ناک نإو ءاجر

 ركذ ثيدحلا يف داز ملسم نب ديلولا نأب اذه نع باجيو « هلسرأ دق ةريغملا بتاك نأ : ةيناثلا

 .ةلوبقم ةقثلا ةدايزو « ةريغملا

 «هالوم وه ةريغملا بتاكب فورعملا نأب اذه نع باجيو « لوهجم ةريغملا بتاك نأ : ةثلالا

 ءاجرو « يبعشلا هنع ىور و <« ةريغملا عمس « درولا وبأ : لاقيو «ديعس وبأ هتينكو يفقثلا دازو

 ءاجر نع : لاقف «هننس» يف ةجام نبا حرصو «ةعامجلا هل ىورو « مهريغو نوع وبأو « ةويح نب

 . همساب حرصف ةريغملا بتاك دواد نع

 نمأف روث ينربخأ :ديلولا نع لاق دواد ابأ نأب هذه نع باجيو «سلدم ديلولا نأ : ةعبارلا

 دقو هنطابو هرهاظ نيب عمجلا اندنع بحتسملا : «عئادبلا »بحاص لاق اذه نعو : تلق

 .هانرکذ

 ‹ طسوألا» يف رذنملا نباو « )٠٠١( ةجام نباو « )١/ 1٤( دواد وبأو « (۹۷ )١/ يذمرتلا هاور : لولعم (1)

 )۱/٤٥٤( « «ریبحلا صیخلت» عجار )۱/ ٠١۹(.
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 ع < س وج ا و ا ا
 -يلع نع ريخ دبع قاحسإ يبأ نع شمعألا ثيدح نم يور اب اولدتسا انباحصأ روهمجو

 دقو «هرهاظ نم هيلع حسملاب ىلوأ فخلا لفسأ ناكل يأرلاب نيدلا ناك ول » : لاق- هنع هللا يضر

 «يذمرتلاو دمحأو دواد وبأ هاور < «امهرهاظ ىلع نيفخلا ىلع حسي يب هللا لوسر تیر
 تنك ام :لاق هدانسإب شمعألا ثيدح نم اًضيأ دواد وبأ هاورو « حيحص نسح ثيدح :لاقو

 وبأ لاقو . هيفخ رهاظ ىلع حسي ةي هللا لوسر تيأر ىتح حسملاب قحأ الإ نيمدقلا نطاب یر
 ‹ هيمدق رهاظ لسغف اضوت - هنع هللا يضر - اًيلع تيأر : لاق « هيبآ نع ءادوسلا وبأ هاور : دواد

 عجرملاو : يقهيبلا لاقو « حسم اب قحأ امهنوطب تننظل هلعفي ةا هللا لوسر تيأر ينأ الول : لاقو
 . (حيحصلا» ابحاص هب جتحي مل وهو « ريخ دبع ىلإ هيف

 هب جتحادقو[....] ءهتياور يف حداقب سيل «حيحصلا» يبحاص جاجتحا مدع :تلق

 مالسلا هيلع هنأ حيحصلا : «ثيدحلا يف ةياهنلا» يف نيمرحلا مامإ لاقو . حيحص هثيدحو امهريغ
 هللا يضر- يلع ثیدح يور :لاق هنف «نيسح يضاقلا عبت هنأكف اطوطخ هيفخ ىلع حسم
 ينکلو :لاق هنآ هنع يکحف :لاق « امهرهاظ نم حسملاب قحأ نيمدقلا نطاب نأ ىرأ تنك :-هنع

 . «طيسولا »يف يلازخلا هعبتو « عباصألاب اًطوطخ فخلا رهاظ ىلع حسي اي هللا لوسر تيأر
 نسحلا نعو اًعوفرم يلع نع يور فيعض ثيدحلا اذه : «بذهملا حرش» يف يوونلا لاقو

 . افوقوم يرصبلا

 . اطوطخ نيفخلا ىلع حسيب نأ ةنسلا نم : لاق يرصبلا نسحل ا رثأ ةبيش يبأ نبا ىورو :تلق

 « يلع تايورم نم هدجن مل «شحاف طلغ حيحص هنأ نيمرحلا مامإ لوق :حيقنتلا» يف لاقو

 .روكذملا نسحلا رثأ ةبيش يبأ نبا ىور نكلو

 يذلا امأو ‹ نيمرحلا مامإ هلقن يذلا وه «فيعض ثيدحلا اذه : هلوقب دارأ يوونلا نأك :تلق

 لاقو .«حيقنتلا» بحاص هلاق ام كلذ ىلع ليلدلاو « انلق امك حيحص وهف دواد وب هاور

 ىلبو قلخ فخلا لفسأ ىلع رركت اذإ حسملا نأل :نيفخلا نطاب حسم كرت ليلعت يف : يجورسلا
 قحلي ال هنأل ىلوأ لب فخلا قاس يف اوركذ امك ضرألا ىلع للبلاب سودلا عم هب رضأو

 .ضرألا

 حتحی مل وهو «ريخ دبع ىلإ هيف عجرملاو : هلوق لقنو يقهيبلل يعليزلا هازعو )٠١١(« دواد يبأ ننس : حيحص (1)

 .)4۲ .۲۹۱ /۱) «یربکلا ننسلا» شماهب « يقنلا رهوحلا» يف ينامكرتلا نبا هبقعتو « حيحصلا ابحاص هب

 . هيلع قيلعتلاو هجيرخت ابرق مدقتو : عطقنم فيعض (۲)

۹۲ 



 منح رهاظلا ىلع حسملا مث
 ام ىلع رصتقيف سايقلا نع لودعم هنألو : اًضيأ لاقو ٠ ىفخي ال لودعم ليلعتلا اذه :تلق

 . هنطاب نود فخلا رهاظ وهو عرشلا هب درو

 . هريغ لمتحي ال بجاو هنأ ينعي : يزارتألا لاق . بجاو يأ متح هرهاظ

 اًضيأ عونممف اعرش هب دارأ نإو « رهاظ هعنمو عونممف ًالقع لامتحالا مدعب دارأ نإ :تلق

 . ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم رم امك هفخ نطاب ىلع حسم مالسلا هيلع هنأ درو هنأل

 نع فلخ هنأل رعقلاو نطابلا ىلع حسملا زوجي نأ يغبني :ليق نإف : ةياردلا »بحاص لاقو

 «سأرلا عيمج يف حسملا زوجي هنإف سأرلا حسم يف امك لسخغلا لحم عيمج يف زوجيف لسغلا

 . ةيصانلا يف مالسلا هيلع هحسم تبث نإو

 ربتعيف ‹ ىنعملا لوقعم ريغ وهو عرش ءادتبا مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف نأل زوجي ال :تلق

 ال باتكلاب تبث ام نايب هنإف اهيلع هحسم فالخب لحملاو لعفلا ةياعر نم عرشلا هب درو ام عيمج
 الف صنلاب مولعم لحملا نأل « رادقملا وهو نايبلا هب صحي ام رادقب لمعلا بجيف جيف ‹ عرشلا بصن

 . هل اًتايب هلعف ىلإ ةجاح

 ‹« كلذب ملسن الف رهاظلا حسم عم بقعلاو نطبلا حسم ينعي زوجي ال هلوقب دارأ نإ :تلق

 ال لحملاو لعفلا ةياعر نم عرشلا يف درو ام عيمج ربتعيف هلوقب نطابلاو رهاظلا حسم درو هنأل

 هلعفل اًضيأ لحم هنأ تبثو . نطابلا لعف عرشلا يف درو هنأل ‹ رهاظلا ىلع راصتقالا يعدم ًاليلد

 يف كلذ ىعاري نأ يغبني كلذكف امهب عرشلا درو ول لحملاو لعفلا ىعاري هنآ امكف مالسلا هيلع

 . ضي امهب درو عرشلا نإف « اًضيأ نطابلا

 . رادقملا قح يف ملسم ريغ -هل اًنايب هلقن ىلإ ةجاح الف صنلاب مولعم لحما نأل :هلوقو

 امهنوكل رهاظلا عم نطابلا ىلع حسملا زوجي نأ يغبني :ليق نإف : «ةياردلا »بحاص لاق

 . يعفاشلا لاق امك امهيلع حسم ا ةينسو حسملا قلطم ةيضرف تبثف نكمم عمجلاو نييورم

 ول يعفاشلا هلاق اب لمعلاو ‹ خلإ . . يغبني هلوق ىلإ جاتحي الف دراو ريغ لاؤسلا اذه :تلق

 : هلوقب لاؤسلا اذه باوج يف هليوأتو لمعلا يف امهنيب عمجلا ناكمإو نطابلاو رهاظلا ثيدح درو

 حسم ةينس تبشي الف عباصألا يلي ام لفسأ نمو قاسلا يلي ام هالعأ نم دارملا نوكي نأ لمتحي

 نكمأ دقو عمجلا نكي مل اذإ ليوأتلا ىلإ جاتحي الف رسفم اذه نأل ؛ حيحص ريغ كشلاف « نطابلا

 . انرکذامک
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 ام عيمج هيف ىعاريف سايقلا نع هب لودعم هنأل « هقاسو « هبقعو ‹ فلا نطاب ىلع زوجي ال یتح

 بابحتسا عباصألا سوءر نم ةيادبلاو < عرشلا هب درو

 رهاظلا ىلع حسملا مث: هلوق ةجيتن هذه :ش (هقاسو هبقعو فلا نطاب ىلع زوجي ال ىتح) :م

 دارأ نإو . ملسمف قاسلا وأ بقعلا وأ نطابلا ىلع راصتقالا زوجي ال : هلوقب دارأ نإ :تلق ٠ متح
 اقالخ هبقعو فخلا نطاب ىلع زوجي ال ينعي : لمكألا لاقو . انركذ امك ملسم ريغف رهاظلا عم هب
 . هلوق يف يعفاشلل

 مألا يف صن لب هدحو نطابلا حسم زاجأ هنأ يعفاشلا نع لقني مل هنإف حصيال اذه :تلق
 . زوجي ال هدحو نطابلا حسم نأ هريغو

 ال حسملا نأل ؛ سايقلا نع هب لودعم حسملا نأل يأ :ش (سايقلا نع هب لودعم هنأل) :م

 هب لودعم هلوق : يزارتألا لاقو . ةصخر فيفختلل لسغلا ماقم اًمثئاق لعجف هليزي الو اًتيشرهطي
 « يأرلاب نيدلا ناك ول :لاق -هنع هللا يضر- يلع ثيدح نم انركذ ام ىلإ ةراشإ سايقلا نع
 سيلو رهاظلا ىلإ هنع هب لدعو نطابلا حسم سايقلا نأ اذه همالك نم مهفي :تلق . ثيدحلا
 . نآلا انركذ امك ًالصأ حسملا زوجي ال نأ سايقلا لب «كلذك

 ‹ سايقلا نع هب لودعم هنأل : هلوق ةجيتن هذه :ش (عرشلا هب درو ام عيمج هيف ىعاريف) :م
 ريغ عباصألا سوءر نم ةءادبلاو فخلا رهاظ باعيتسا نأل ميقتسي ال مالكلا اذه رهاظ نكلو

 . [...]كلذ بجول عرشلا هب درو ام عيمج يعور ولف «بوجولا يف ربتعم

 ةقباطملاو ىنعملا يف أدتبملا قباطي ال ربخلا :ش (بابحتسا عباصألا سوءر نم ةءادبلاو) :م

 ةجيتنو . مهفاف «لدع ديز ليبق نم اذه لعج اذإ الإ مهللا بابحتسالا نمضتي وهو ةبحتسم
 ناك هنأ: هصخلمو ءًّالاؤس انه اه لمكألا لأسو . زاج قاسلا نمأدب ول هنأ «بابحتسا »: هلوق
 دمب درو عرشلا نأل « امهرهاظ ىلع حسم اك اًبحتسم ال اًمتح عباصألا نم ةءادبلا نوكت نأ يغبني
 ىلع حسم مالسلا هيلع هنأ يور ام هلوقب كلذ نع باجأ مث ءامهالعأ ىلإ عباصألا نم نيديلا
 ىلإ عباصألا نم امهدمو فنصملا هركذ يذلا ةريغملا ثيدح يف :تلق . قاسلا ىلإ دم ريغ نم هيفخ
 . امهالعأ

 . اذكه ةريغملا ثيدح وري مل بيرغ اذه نإ :تلق نإف

 نم اذکه هديب م هللا لوسر لاق »: لاق -هنع هللا يضر- رباج ٹثیدح يف يور :تلق

 جاا ا لصأ ىلإ عباصألا فارطأ

 نع ةيقب قيرط نم « ؟طسوألا » يف يناربطلل يعليزلا ظفاحلا هازعو « )۱١١( ةجام نبا ننس : ادج فيعض (1)

 . هب رباج نع ردکنملا نبا نع رذنم نع ريرج
 . روهشم ةيقبو « ريرجب هوفعض دقو :تلق

۹4 



 - يخركلا لاقو . ديلا عباصأ نم عباصأ ثالث رادقم كلذ ضرفو « لسغلا وهو لصألاب اًرابتعا

 هيف فخ ىلع حسملا زوجي الو ‹ حسم ا ةلآب ارابتعا حصأ لوألا «لجرلا عباصأ نم : - هللا همحر

 . لجرلا نم عباصأ ةثالث ردق هنم نيبي ریثک فرخ

 ملو روهشمب سيل اذه ريرجو ٠: حيقنتلا» بحاص لاق « ديزي نب ريرج هدنس يف :تلق نإف
 : ينطقرادلا لاقو« سالفلا هبذك دقو «يئاطلا دايز نب رذنم : ًاضيأ هدنس يفو « ةيقب ريغ هنع وري

 « هفارطأ» يف هركذي ملذإ « ركاسع نبا ىلع ينزملا ظفاحلا هكردتسا ام ثيدحلا اذهو « كورتم

 نع ةيقب نع «طسوألا همجعم» يف يناربطلا جرخأ :تلق . ةجام نبا خسن ضعب يف سيل هنأكو

 ام هللا لوسر رم :١ لاق « هللا دبع نب رباج نع ردكنملا نب دمحم نع يريمحلا ديزي نب ريرج

 نيفخلا مدقم نم هديب هارأو ءاذكه حسم اب انرمأ اغإ : لاقو « هديب هسخنف « هيفخ لسغي وهو « اضوتي لجرب

 . « هعباصأ نيب جرفو « ةرم قاسلا لصأ ىلإ

 فخلا حسم يف انربتعأ يأ قلطم لوعفم هنأ ىلع ارابتعا :ش (لسغلا وهو لصألاب ؟رابتعإ) :م

 حسم ضرف يأ :ش (كلذ ضرفو) :م نيلجرلا لسغ وهو « لصألاب اًرابتعا عباصألا نم ءادبلا
 ضرع وأ الوط حسم ا ناك ءاوس : «ةفحتلا» يف لاق :ش (ديلا عباصأ نم عباصأ ثالث رادقم) :م فخلا

 هلقأو عمجملا ظفلب ركذ دقو « اًقنآ روكذملا رباج ثيدح يف ركذ امك عباصأ ثالثب ريدقتلا امأ

 . سأرلا حسم يف امك ةلآ اهنوكلف ديلا عباصأ نم اهرابتعا امأو « ةثالث

 اذإ : «هرصتخم» يف يخركلا نسحلا وبأ خيشلا لاقو :ش (لجرلا عباصأ نم يخركلا لاقو) :م

 عباصأل ارابتعا يأ :ش (حصأ لوألاو) :م قرخلاب ربتعاو هأزجأ لجرلا نم عباصأ ثالث رادقم حسم

 يف امك ةلآلا ربتعتف لحما ىلإ ال لعافلا ىلإ فاضي لعف حسملا نأل :ش (حسملا ةلآب رابتعا) :م ديلا

 . سأرلا

 «ةثلثملا ءاثلاب ريثكو ةدحوملا ءابلاب ريبك ىوري :ش (ريبك قرخ هيف فخ ىلع حسملا زوجي الو) :م
 يناثلاو ‹ ةلصتملا ةيمكلا يف لمعتسي اًضيأ لوألاو « ليلقلا هلباقي يناثلاو « ريغصلا هلباقي لوألاف

 عفرلا لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا هذه :ش (لجرلا عياصأ نم عباصأ ثالث ردق هنم نيبي) :م ةلصفنملا يف

 يذلا حوتفملا وه عناملا قرخل ا «يباجيبسألا»و «عئادبلا»و «طيحملا »يفو « ريبك : هلوقل ةفص هنأل

 امضنم ًاليوط ناك اذإو « مدقلا رهظيو يشملا دنع حرفي نكل اًمضنم نوكي وأ فنلا تحت ام فشكي

 نم ةناطب اهلخاد يفو ةراهطلا فشكنا ولو « فسوي يبأ نع يور اذك « عني ال هتحت ام فشكني ال

 عني ال مدقلا تحت قرخلا ناك ولو : ليقو « عني ال فخ اب ةزورخم ةقرخ وأ «ةريخذلا »يفو .دلج

 هنأل عني ال نيبعكلا قوف امو اهنود ام ال عباصأ ثالث عني بعكلا يفو . مدقلا رثكأ غلبي ملام

 ضعب يفو اهرغصأ لجرلا عباصأ ثالث ريبكلا « ةريخذلا» يفو « يشمل الو حسملا عضوملا سيل

 نإو« اهربكأ ربتعي عباصألا ربكأ دنع قرخلا ناك نإ : يناولحلا لاق . اهل زاجو ماهبإلاك عضاولا
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 ال هنأل ؛ لق نإو زوجي ال : - هللا امهمحر - يعفاشلاو رفز لاقو . زاج كلذ نم لقأ ناك نإف

 مهقحليف ةداع ليلقلا قرخلا نع ولخت ال فافخلا ن انلو ٠ يقابلا لسغ بجو يدابلا لسغ بجو

 ‹ جرح الف ريثكلا نع ولختو < عزنلا يف جرحلا

 . لجرلا نم هتحت ام ىري يذلا جرفنملا قرخلا يف اذهو « اهرغصأ ربتعي ب عباصألا رغصأ دنع ناك

 دنع جرفني الإ عباصأ ام ءيش یری ال نکلو رثکأو عباصآ ثالث هيف لخدی ًالیوط ناک نإو

 ول هسفن عباصأب ليقو « هريغ عباصأب قرحلا ربتعي عباصألا عوطقم يفو « عني ال هتبالصل يشلا
 نم ءيش رصنخلاو ىطسولاو مامهبإلا قرخلا نم ترهظ نإ : « ينانيغرملا» يفو . ةمئاق تناك
 « حسملاب ساب ال اهرغصأ لجرلا عباصأ ثالث ردق نكلو ماهبألا رهظ ولو حسملا زجي مل فحل ا
 هل قاس ال يذلا فخلا جرفني ال ةمومضم لجرلا عباصأ ثالث ردق ربتعي : «نسحلا ةالص» يفو
 يف قرخ هتحت عباصألا عوطقم : (ةينملا» يفو « حسي ةدحاولا لجرلا بحاصو قاسلا يذك
 هريغ عباصأب ًابعي الو حسملا عني ةمئاق تناك ول اهرغصأ هيمدق عباصأ ثالث رادقم عباصألا عضوم

 ‹حصألا يف عني ال اهنم ةدحاو ةراجو «عنيي اهتراجو يه تجرحخو « ماهبإلا عضوم ناك نإو

 ال فحل ا نأل ؛ حسملا زاج لجرلا عباصأ ثالث نم يأ :ش (زاج كلذ نم لقآ ناك نإو) :م
 . جرحلا عفدل ًوفع لعجف ةداع ليلقلا قرخلا نع ولخي

 «يروثلا نعو :دمحأ لاقو . قرخلا يأ :ش (لق نإو قرخب زوجي ال :يعفاشلاو رفز لاقو) :م
 «عنام ريغ ريسيلا : كلام دنعو . فافخلا عيمج ىلع هزاوج «روٹ يبأو « نوراه نب ديزيو
 نم رهظ ام ىلعو هيفخ ىلع حسم هلجر نم ةفئاط ترهظ نإ: يعازوألا نعو « عنام ريبكلاو

 فخلا ناك ولو : « زيجولا» حرش يفو « زجي مل عباصألا رثكأ رهظ نإ : : نسحلا نعو . هيلجر
 دلحو . كلام لاق هبو « شحافتي ملام هيلع حسملازوجي : دقلا يف «نالوق هیفف « اًقرختم

 . شحافب سيلف الإو هيلع يشملا ىتأتي الو « لجرلا يف كلامتي ملام نورثكألا هلاق ام شحفلا
 . يوونلا لاق هبو « فخلا مسا هل لطبي ال نأ هدح : ليقو

 بجو) :م لجرلا نم رهاظلا يأ :ش (يدابلا لسغ بجو امل) :م نأشلا نأل يأ :ش (هنأل) :م
 . زوجي ال حسم لاو لسغلا نيب , عمجلاو « اندنع ريثكلاب ارابتعا :ش (يقابلا لسغ

 عزن يف يآ :ش (عزنلا يف جرحا مهقحليف ةداع ليلقلا قرخلا نع ولخت ال فافخحلا نآ انلو) :م
 هيف :ش (جرح الف ريثكلا نع) :م فافحلا يآ :ش (ولختو) :م رفاسملا قح يفاميس الو فخلا
 يذلا ريسيلاف مهل ملسم ريغ يدابلا لسغ بوجو :انلق «يدابلا لسغ بجو امل : مهلوقو «هترودنل
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 يف لصألا نال ؛ حيحصلا وه اهرغصأ لجرلا عباصأ نم عباصأ ةثالث ردق فشكني نأ ريثكلاو

 ربتعي الو طايتحالل رغصألا رابتعاو لكلا ماقم ماقيف « اهرثكأ ثالثلاو « عباصألا وه مدقلا

 ‹«ةدح ىلع فخ لك يف رادقملا اذه ربتعيو «يشملا دنع جرفني ال ناك اذإ لمانألا لوخدب

 ي س د ا ل ا
 نم بارتلا لخدي فيك یرت الأ« قرح هيف كلذ لشم ناك فخل ا[. . .] عضاوم نإف « هوركذ

 . كلذ

 نأو « أدتبم ريشكلا :ش (اهرغصأ لجرلا عباصأ نم عباصأ ةثالث ردق فشكني نأ ريشكلاو) م

 . لجرلا عباصأ ثالث ردق فاشكنا ريثكلا ريدقتلاو ةيربغلا ىلع عفرلا لحم يف هيردصم

 يأ :ش (حيحصلا وه) :م لكلا نم ضعبلا لدب « عباصأ ثالث نم لدب رجل اب «اهرغصأ» :هلوق

 يبآ نع نسحلا نع يور امع هب زارتحاو « حيحصلا وه لجرلا عباصأ نم عباصأ ةثالشب ريدقتلا

 نع زارتحا حيحصلا وه : هلوق لمكألا لاقو « ديلا عباصأ نم عباصأ ةثالث ردق : لاق هنأ ةفينح

 قرخلا ناك نإ عباصألا ربكأب ربتعملا : يناولحلا ةمئألا سمش لاق امعو « انركذ امك نسحلا ةياور

 . اهرخصأ دنع ناك نإ اهرغصأو اهربكأ

 نع زارتحا ‹ حيحصلا وه : هلوق لب« كلذك سيلو «يقانغسلا نم اذه لمكألا ذخأ :تلق

 . اهرخصأ لوقنف يناولحلا ةياور نع زارتحالا امأو « يخركلا ةياور

 هيفو «مدقلا رثكأ عباصأ ةثالث يآ :ش (اهرثكأ ثالثلاو عباصاألا وه مدقلا يف لصألا نأل) :م

 نوكت نأ يضتقياذهو « اهرثشكأ ثالثلاو : لاق مث « عباصألا مدقلا يف لصألا لعج هنأل «رظن

 ناك اذإ يأ :ش (لكلا ماقم ماقيف) م هل ًالصأ نوكي ال ءيشلا ءزىجو مدقلا ءازجأ نم عباصألا

 . هلك مكح هل ءيشلا رثكأ نأل ؛ ىلوألا ميلا مضب لكلا ماقم ماقيف مدقلا رثكأ ثالثلا

 ثالث عباصألا ربتعا مل : لاقي امع باوج هنأك اذهو :ش (طايتحالل رغصألا رابتعاو) م

 جرفني ال ناك اذإ لمانألا لوخدب ربتعم الو) :م ةدابعلا باب يف طايتحالل : هلوقب باجأف ؟ريغصلا

 عباصأ نم ةثالث رادقم ادب اذإ ينعي عباصألا مكح يف لمانألا لوخدب ةربع ال يأ :ش (يشملا دنع

 نم ةثالث ردق ادب اذإ هنأ حصألاو « يسحخرسلا لام هيلإو «عنمي : ليقو « زاوجلا عني ال لجرلا

 نود فخلا ةناطب نم كلذ هل «ىبتجملا» ىفو . ىناولحلا لام هيلإو ‹ عني اهلامكب لجرلا عباصأ

 بعكلا مكحو «لعنملا براوجلاك هنأك لكلا دنع حسي هنأ حصألا : رفعج وبأ هيقفلا لاق « لجرلا

 . هل قاس ال فخ اك هنأل « فخلا مكح عفترملا

 ام ناك نإ حسملا زاج اهدحو ةراهطلا وأ اهدحو ةناطبلا تقرخت ول :٤زيجولا حرش يفو

 عباصأ ةثالث رادقم يأ :ش (رادقملأ اذه ربتعيو) :م نيلوقلا رهظأ يف زوجي ال الإو فيعضب سيل يقب

 . ادرفنم نيفخلا نم دحاو لك يف يأ :ش (ةدح ىلع فخ لك يف) :م حسملا نع اهودب عني يذلا
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 رفسلا عطق عنمي ال امهدحأ يف قرخلا نأل ؛ نیفخ يف عمجي الو « دحاو فخ يف قورخلا عمجتف

 زوحي الو . ةساجنلا ريظن ةروعلا فاشكناو . لكلل لماح هنأل ةقرفتملا ةساحنلا فالخب < رخآلاب

 لسغلا هيلع بجو نمل حسلملا

 اوفذح الو «هدحو هلصأو « واولا نع ضوع هيف ءاهلاو « لاح ىلع يأ : ةدح ىلع :هلوقو
 فخ يف قورخلا عمجتف) :مدحو هلصأ دحأ كلذكو ءةدح ىلع هرخآ يف ءاهلا اهب اوضوع واولا
 قورحلا يأ :ش (عمجت الو) :م ةدح ىلع فخ لك يف رادقملا اذه ربتعيو هلوق ةجيتن هذه :ش (دحاو
 امهدحأ يف قرخلا نأل) :م اًضيأ فخ يف عمجت ال -هللا همحر- فسوي يبأ نعو:ش (نيفحلا يف) :م
 . نيفخلا نم قرخلا فالخب رحآلا فخلاب يأ :ش (رخآلاب رفسلا عطق عني ال

 دحاو وضعك اراص نيلجرلا نأل ء اًضيأ نيفحلا يف عمجي نأ يخبني : ليق : لمكألا لاق
 قرخلاو . يعرش مكح قح يف دحاو وضعك اراص امهنأب بيجأو . دحاو باطخ تحت امهلوخدل
 ىلإ عباصألا نم ءاملا دم ولاذهلو « رخانملا عطق يف امك دحاو وضعك هيف نانوکی الف يسح رم
 ىلإ نيلجرلا ىدحإ نم ءاملا دم ولو «دحاو وضع هنأل لامعتسالا مكح هل رهظي ملو زاج بقعلا

 «ةيرادلا »بحاص باوج نكلو «ةياردلا» يف هباوج عم لاؤسلا اذه :تلق . زجي مل ىرخألا
 . رفاسملا قح يف دحاو وضعك راص معن :تلق

 ولف « يعرش مكح قح يف ادحاو نيوضعلا ناك امل انلق ؟امهدحأ لسغي اله :ليق نإف
 ريغاذهو ءاًمكح دحاو وضع يف لسغلاو حسملا نيب اعمج نوكي ىرخألا حسمو امهادحإ تلسغ
 حسملا ضقتنا ىتح ةدحتم تناك نإ امهيف ةفيظولا : : حافي لا١ يفر < ؛يقاکلا» يف اک نرحب

 نأب نيفخلا ىلع :ش (ةقرفتملا ةساجنلا فالخب) :م ناوضع لسغلا قح يف امهنكلو امهدحأ عزنب
 :م فخلا بحاص نأل يأ :ش (هنأل) :م امهنيب عمجي كلذك ىرخألا يفو ةليلق امهادحإ يف تناك
 قرخلاو ةساجنلا نيب قرفلا يف ليقو . لمحلا يف عونم وهو ةساجنلا لكل يأ :ش (لكلل لماح)
 عناملا نإف « ةساجنلا فالخب هب رفسلا عطق هنكيي ال هنأ وهو هنمضتي ىنعمل لب هنيعب ال حسملا عني اغإ
 ىتمف كلذك ناك اذإف « هب تصخ ةساجنلاب رفسلا عطق هنكيي ال هنأ وهو «هنمضتي ىنعم ال اهريغ
 هنأ ينعي :ش (ةساجنلا ريظن ةروعلا فاشكناو) م. زاوجلا عنمت مهردلا ردق نم رثكأ ةساجنلا تغلب
 يفو . هفخ وأ هبوث وأ ناسنإلا ندب يف ةقرفحملا ةساجنلا عمجي امك عضاوم يف ناك نإو عمجي
 اهقاس نم ءيشو اهذخف نم َءيشو اهنطب نم ءيشو اهج رف نم ءيش فشکنا ولو : “ تادايزلا»

 الو) :م. اهتالص زوجت ال اهجرف وأ اهرعش وأ اهقاس عبر نوی عمج ول ثيحب اهرعش نم َءيشو

 ءام دجو مث بنجأ مث « فخلا سبلو أضوت لجر هتروص :ش (لسغلا هيلع بجو نمل حسملا زوجي
 اذه ركذ ةبانجلل مميتيو حسي الو هيلجر لسغيو أضوتي هنإف لاستغالل يفكي الو ءوضولل يفكي
 ‹« ثدحأ مث « ةبانجلل مميتف ءوضولل يفكي ءام هعمو بنجأ رفاسم هتروص : ليقو .« ىقتنملا» يف
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 نأ ارفس انك اذإ انرمأي ٤ هللا لوسر ناک» :لاق هنآ - هنع هللا يضر- لاّسع نب ناوفص ثیدح

 « مون وأ طئاغ وأ لوب نم نكلو ةبانج نع الإ اهيلايلو مايأ ةثالث انفافخ عزنن ال

 ولف لاستغالا ىلع هتردقل قباسلا هؤوضو ضقتنا ءاملا ىلع رم مث هيفخ سبلو < ءالا كلذب اضتو

 ةيؤرل ةبانحج لا دوعتو مميت ءوضولا يفكي ام ردق ءام هدنعو ةالصلا ترضح مث ءاملا مدعو لستغي مل

 ال ةلأسملا ةبانحجلا يفو «هيلجر لسغيو هيفخ عزني نكلو ءاملا كلذب أضوتف هدعب ثدحأ ولو <« ءاما

 ءاًقلطم حسملا هل زوجي ال ةلماك ةراهط ىلع فخلا سبل دعب بنجأ نم نإف « ةنيعم ةروص ىلإ جاتحت

 : يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو . ربكألا ال رغصألا ثدحلا ةيؤرل اعنام فخلا لعج عرشلا نأل

 . كلذ ىتأتي ال فخلا عمو ندبلا عيمج لسغ اهمزل ةبانجل ا

 ال نآ ًارفس انك اذإ انرماب ا هللا لوسر ناک لاق -هنع هللا يضر- لاسع نب ناوفص ثیدحل) :م

 هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (مون وأ طئاغ وأ لوب نم نكلو ةبانج نع الإ اهيلايلو مايأ ةثالث انفافخ عزنن

 « هحيحص يف نابح نبأ هجرخأو « حيحص نسح ثيدح :لاقو يذمرتلاو ةجام نباو يئاسنلا

 ملعلاو حسملا ةيضق نمضتي لولعم ثيدحلا يذمرتلا ةياور يفو « "” «هحيحص»يف ةيزخ نباو

 ةدايز ينطقرادلا يف عقوو « يقهيبلاو ينطقرادلاو دمحأو اًضيأ يعفاشلا هاورو « ىوهلاو ةبوتلاو

 . رعسم نعاهب درفت عيكو نكلو « « حير وأ » :هلوق وهو « نتم ا اذه رخآ يف

 ملف يقانغسلا امأ « ًالصأ ثيدحلا اذه ركذل اوضرعتي مل نيروهشملا حارشلا نم اريثك نإ :تلق

 نيعلاب لاسع : لاقو « نعمأ هنإف لمكألا امأو . ةعيرشلا جاتو يزارتألا كلذكو ًالصأ هركذي

 :لاقو «هيف نعمأف «ةياردلا» بحاص امأ . كلذ ريغاًئيش ركذي ملو لسعلا هل عابي ةلمهملا

 . نيثدحملا رثكأ هركذ اذكهو «ةبانج نع الإ» هيف ركذ نكلو «ىفصتسملا» يف ثيدحلا

 وه روهشملا نكلو ‹ حيحصامهالكو يفنللال ةملكبو ءانثتسالا ةملكب الإ يور :تلق

 بتك يف «وأ» ةملكو “مون وأ طئاغ وأ » : هلوق يف واولاب نيثدحملا بتك يف اًضيأ روهشملاو «لوألا

 نعالإ» : هباتك يف يواحطلا ىور : «ةياردلا» بحاص لاقو . ىضم اميف هيف انملكت دقو « هقفلا

 باعك اها ةورلا ق لر لاو فلافل رخو ا ف اكا ةا
 هيلع ناك : لاق يباحصلا نآ لمتحيو « ٠ عبباصملا حرش » يف اذك ««ال » :ناكم «الإ» بتكو
 . ليق اذك ءابولقم هاورف « ةبانج نع الإ مونو طئاغو لوب نم انفافخ عزب انرمأي مالسلا

 الف ناوفص نع نیهجوب يور هنآ : تلق دقو « دیدس ريغ فرصتو نیمخت هلک اذه :تلق

 ‹«ناوفص ثيدحب يأ «رهاظ هب لالدتسالاو» : هلوق دعب لمكألا لاقو . فلكتلا اذه ىلإ جاتحي

 . ريوصتلا ىلإ جاتحي الف يفنلا عضوم عضوملا : نيدلا ديمح لاقو

 : هللا همحر - يراخبلا هلاق . بابلا يف ءيش حصأ اذهو ‹هجیرخت مدقت : حیحص (۱)
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 لك حسملا ضقنيو . رركتي هنأل ثدحلا فالخب عزنلا يف جرح الف ةداع رركتت ال ةبانحلا نألو
 مدقلا ىلإ ثدحلا ةيارسل نيفخلا عزن اًصضيأ هضقنيو «ءوضولا ضعب هنأل ؛ ءوضولا ضقني َءيش

 «ةدحاو ةفيظو يف حسملاو لسغلا نيب عمحلا رذعتل امهدحأ عزن اذكو «عناملا لاز ثيح

 ال : فنصملا لوق يف لاق اغنإو ثيدحلا يف روكذملااذه لقي مل نيدلا ديمح انالوم :تلق
 يف لاق اذهلو « فلكت اذهب روصلا ركذ نإ : اولاق مهنأل ؛ لسغلا هيلع بجو نمل حسملا زوجي
 . ريوصتلا ىلإ جاتحي الف يفنلا عضوم وه اًضيأ “ عفانملا»

 فخل ا عزن يفو :ش (رركتي هنأل ثدحلا فالخب عزنلا يف جرح الف ةداع رركت ال ةبانجلا نألو) :م

 . جرحلا عفدل حسملا ةيعرشو « جرح هيف
 ةنيرقلا تلد :تلق . ربكألاو رغصألا ثدحلا لوانتي «ثدحلا فالخب» : هلوق :تلق نإف

 . رغصألا ثدحلا وه دارملا نأ ىلع ةيظفللا

 (هنأل) :م مميتلاك راصف لسغلا نع لدب هنأل : :ش (ءوضولا ضقني ةنب ءيش لك حسملا ضقنيو) : م

 ضقني يأ :ش (اًضيآ هضقنيو) :م لكلاب ضعبلا ربتعيف :ش (ءوضولا ضعب) : م حسملا نأل يأ :ش
 ناك ول هنأل « فخلا وهو :ش (عناملا لاز ثيح مدقلا ىلإ ثدحلا ةيارسل نيفخلا عزن) : :م اًضيأ حسملا
 اذكو يأ :ش (امهدحأ عزن اذكو) :م هلمع لمعو لح لاز املف قباسلا ثدحلا لولح نع عناملا
 لسغ يهو :ش (ةدحاو ةفيظو يف حسملاو لسغلا نيب عمجلا رذعتل) :م نيفخلا دحأ عزن حسملا ضقني
 كلذ همزلي ال لاق نم كلام باحصأ نمو «لصألا مدع دنع ىتأتي اغإ لدبلا نايتإ نأل ؛نيلجرلا
 ةسمخ انهاهو «اًضيأ روث يبأو «يرهزلا بهذم وهو « لجرلا لسخغيو رخآلا ىلع حسي لب
 . ءايشأ

 ىلإ قباسلا ثدحلا ةيارسو كلذك عازتنالا مكحو نيتروصلا يف عزنلا لاق هنأ : ىلوألا
 . انركذامك نيمدقلا

 عني ال نيتفيظو يف حسملاو لسغلا نيب عمجملا ناك اذإ هنأل ؛ ةدحاو ةفيظو يف لاق :يناثلاو

 . نيلجرلاو سأرلا حسمو نيديلا هجولا لسغك
 ناك ال نكلو « قباسلا ثدحلا وه ضقانلا اغإو ٠ ضقان ريغ عازتنالا وأ عزنلا نأ :ثلاثلا

 . ًازاجم هيلإ ضقنلا فيضأ عزنلا دوجو دنع هلمع روهظ
 الف كلذ ريغ رابتعاب امأو « ةدعاقلا هيضتقت ام رابتعاب وه هركذ يذلا رذعتلا نأ :عبارلاو

 . باتكلاب ةقلعتم ةعبرألا هذهو «ردقي

 هلجر لسغ بجيو « اًضيأ هضقني ةلوسخم هلجر ريصت ىتح هيفخ دحأ ءاملا لوخد :سماخلاو

 . ضقنيال غلبي مل نإو « عمجلا حسملا عنل ىرخألا



 ةيقب ةداعإ هيلع سيلو ىلصو هيلجر لسغو هيفخ عزن ةدملا تمت اذإو ء انيور امل ةدملا يضم اذكو

 ‹ ءوضولا

 لتبا اذإ «يواحلا» يفو ٠ ضقني لجرلا رثكأ باصأ اذإ ءاملا نأ :“ هرداون» يف رفعج وبأ دازو

 لجرلا ضعب وأ نيلجرلا ىدحإ تلسغ »تادايزلا» يف هركذ « هحسم ضقني نيمدقلا دحأ عيمج

 ءاملا غلب اذإ «هنتم» يفو ‹ هضقني مدقلا رثكأ لسغ نأ حصألا «ينانيغرملا»يفو « حسملا زوجي ال

 حساملا « نويعلا ةالص» يف لاق «ةريخذلا» يفو . حسم لا ضاقتنا يف ناتياور ةدحاولا هلجر رثكأ

 ىلع ينبيو هيلجر لسخي نأ هلف ليق هحسم ةدم تضقناف اضوتيل فرصناف ثدحأ اذإ فخلا ىلع

 هتالص ىلع ينيو أضوتي نأ هلو ‹ هتالص دسفت ال ءام دجوف فرصناف ثدحأ اذإ مميتملاك هتالص

 هحسم ةدم تضقنا ول لاقف ةلأسملا هذهل اهعزن «لزاونلا عومجم» يف ركذو : لاق . انهاهاذك

 ءام دجي ملو ةالصلا يف وهو «هحسم ةدم تضقنا اذإو ‹« تدسف هتالص ناكم ىلإ داعأ امدعب

 . هتالص دسفت : لاق نم خياشملا نمو < هتالص ىلع يضيي هنإف

 يف مايأ ةئالثو ميقملا يف ةليلو موي يضمل حسملا ضقني اذكو يأ :ش (ةدملا يضم اذكو) :م

 . « اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملاو ةليلو اموي ميقملا حسمي» وك هلوق وهو :ش (انيور امل) :م رفاسملا

 لاقاذكو « ٠ مايأ ةئالث انفافحخ عزن ال ن» :ًاناوفص ةياور نم انيور امل : لمكألا لاقو

 م :هلوقو . ىفخيال ام ىلع لوألا وه هجوألاو ءهنم هذخأ لمكألاو «(ةياردلا) بحاص

 . تفرعام ىلع كلذ ريغ ةياورلاو « لقن درجم وأ ةياكح وه اغنإو « ةقيقحلا ىلع سيل : «انيور

 سبلو هيلجر لسغ ولف ‹ نيلجرلا لسغ ماقم مئاق نيفخلا ىلع حسملا : ىليل يبأ نبا لاقو

 « ردقم تقو يف اعرش هماقم مئاق هنأ انلق انه اه اذكف هيلجر لسغ هيلع بجي مل عزن مث « هیفخ

 . مميتلا ةراهطك هماقم موقي ال ىضم اذإف

 ميقملل ةليللاو مويلا يهو «ةدملا تضقنا اذإو» خسنلا ضعب يفو :ش ( ةدملا تمت اذإو) :م

 اذإ نيمدقلا ىلإ ثدحلا نايرسل :ش (ىلصو هيلجر لسغو هيفخ عزن) :م رفاسملل اهيلايلو مايأ ةئالثو
 بيجأو «ةدملا يضم اذكو : هلوق نم همكح ملع هنأل راركت وه ليق : لمكألا لاق . اًئضوتم ناك

 هركذانإو ‹ كلذك سيل :تلق «هيلجر لسغو هيفخ عزني» : هلوق نم هيلع بتر امل ادیهمت رکذ هنأب

 اذه : لمكألا لاق :ش (ءوضولا ةيقب ةداعإ هيلع سيلو) :م هلوق وهو رخآ اًمكح هيلع بتر امل اًديهمت

 . ءوضولا ديعي نأ هيلع: لوقي هنإف يعفاشلا لوق نع زارتحا

 بصن لجأل عضاوم يف الإ هريغ بهذم نايب مزتلي مل هبهذم نايب ددص يف فنصملا :تلق

 ًأضوتي نأ هيلعف اًئدحم ناك اذإ امأو « اًتضوتم ناك اذإ ءوضولا ةيقب مدع نإ مث « هيلع ادر لئالدلا

 يعفاشلاو «ثيللاو < روث يباو ءدوسألاو « ةيلع نباو ‹يعخنلاو « يبعشلاو ‹رمع يبآ لوق وهو

۰۱ 



 ءامهلسغي مل هناك نيمدقلا ىلإ قباسلا ثدحلا يرسي عزنلا دنع نأل ةدملا لبق عزن اذإ اذكو

 مدقلا رثكاأب اذكو « حسملا قح يف هب ربتعم ال هنأل ؛ قاسلا ىلإ مدقلا جورخب تبثي عزنلا مكحو

 . حيحصلا وه

 . ءوضولا فنأتسي امهلسغ رحخأ نإ : الاق امهنأ الإ «ثيللاو ٠ كلامو « هيلوق حصأ يف

 نم ءوضولا داعأ هيفخ علخ اذإ : نيريس نباو «لوحكمو « يرهزلاو «يح نب نسحلا لاقو
 نب ناميلسو « ةداتقو ‹سوواطو < يرصبلا نسحلا لاقو همدعو هيخارت نیب قرف الو «هلوأ

 ‹ءوضولاديدجت الو «هیلجر لسغ هيلع سیلو « وهامك ىلص حسملا دعب عزناذإ : برح

 . سأرلا حسم دعب رعشلا قلحب هوربتعاو رذنملا نبا هراتخاو

 . اهنع فخلا عزن دعب لجرلاب اًمئاق ثدحلا ناكف لجرلل ًالسغ هيلع حسملا الف لجرلا نع لصفنم

 لبق فحل ا عزن اذإ ءوضولا ةيقب ةداعإ هيلع سيل اذكو يآ :ش (ةدملا يضم لبق عزن اذإ اذكو) :م

 مل هناك نيمدقلا ىلإ قباسلا ثدحلا يرسي عزنلا دنع نأل) :م رفاسملاو ميقملا قح يف حسملا ةدم يضم

 . زوجي الا ذهو امهب ثدحلا عم حسم الو لسغ الب اتيقب امهلسغي مل اذإف :ش (امهلسغي

 مكح ةدملا يضم لبق فخلا عزنل ناك امل :ش (قاسلا ىلإ مدقلا جورخب تبثي عزنلا مكحو) :م

 ىلإ عزنلا مكح : لاقف « همكح وهام مكحلا هيلع بترتي يذلا عزنلا نأ ىلإ اذهب ةراشإ هركذ ردق

 نأل فحل ا نم هقاس عضوم ىلإ حساملا ىضوتملا مدق جورخب يأ مدقلا جورخب تبث فخلا قاس

 . هلجر رهظ هنأكف هناكم قراف حسملا عضوم

 ىتح حسملا قح يف قاسلاب يأ :ش (حسملا قح يف هب ربتعم ال) :م قاسلا نأل يأ :ش ( هنأل) :م

 ةشنؤم قاسلا نأ عم هب انلق اغإو « اروتسم بعكلا ناك اذإ حسملا زوجي هل قاس ال اًقخ سبل ول

 مك تبث اذكو يأ :ش (مدقلا رثكأب اذكو) :م وضعلا رابتعاب امإو روكذملا ظفل رابتعاب امإ ةيعامس

 رهظ مل هنأ ال حسملا هل : ميدقلا يف يعفاشلا لاقو . كلذ دعب امهيلع حسي ال امهداعأ مث قاسلا

 لوقو «انلوق وهو ‹ حصألا وهو : ديدجلا يفو « لسغلا همزلي الف ءيش ضرفلا لحم نم

 حرش)» يفو . فسوي يبأ نع يورملا وه :ش (حيحصلا وه) :م حسملا زوجي ال ؟دمخآو كلام

 نم فخحلا يف يقب اذإ :دمحم نعو . هحسم ضقتني فخلا نم بقعلا رثكأ جرخ اذإ «يواحطلا

 ناك اذإف ‹ عزني ال نأ هلادب مث عزنلا دصق اذإ اذهو « الف الإو زاج هيلع حسم ا زوجي ام ردق مدقلا

 . حسملا ضقتني الف فخلا سبلف بقعلا لاوزل

 ال يقب امف ضرفلا لحم وه ربتعملا نأل « خياشملا رثكأ دمحم لوق ىلع :«يفاكلا »يفو

“۲ 



 قالطإب ًالمع اهيلايلو مايأ ةالث حسم ةليلو موي مامت لبق رفاسف ميقم وهو حسملاأدتبا نمو

 «ثيدحلا

 فخلا بقع نع هيبقع عفترا دقو هيمدق ىلع يشي جوعأ لجر :« ةريخذلا» يفو . هحسم ضقني

 فخلا بقع نم هيمدق جرخأ ةحيحص لجر وأ فخلا يف هيمدق رودصو فخلل بقع ال ناك وأ <

 ىلإ فخلا نم هيمدق رودص جرخي ملام حسي نأ هل حسم لا عضوم يف فخلا يف هيمدق مدقم نأ الإ

 .قاسلا

 ةثالث حسم ةليلو موي مات لبق رفاسف) :م ميقم هنأ لاحلاو يأ :ش (ميقمو هو حسملا أدتبا نمو) :م

 نأل «اهيلايلو مايأ ةثالث رفاسمللو» :مالسلا هيلع هلوق وهو :ش (ثيدحلا قالطإب ًالمع اهيلايلو مايأ

 ‹ نيرفاسملا رئاس يف امك حسميف - رفاسم اذهو -رفاسم لك يف حسملا ةصخر قبس ثيدحلا قالطإ

 لاقو ‹ -هنع هللا يضر- دواد لوق وهو «لوألا هلوق نع هيلإ عجر دمحأو « يروثلا لاق انلوقبو

 ثدحأ نيح نم ةليلو موي متي ةليلو موي مامت لبق رفاس مث رضحلا يف حسمو ثدحأ اذإ : يعفاشلا

 رفاس مث رضحلا يف ثدحأ ولو « امهنع ةياور يف دوادو هدمحأو «قاحسإو « كلام لاق هبو <

 دنع رضحلا يف ثدحأ ثيح نم رفاسم حسم متي هنإف ةالصلا تقو جورخ لبق رفسلا يف حسمو

 روهمجلا لوق هلوق لب طلغ هنع هلقن ام : ليقو « ميقم حسم متي نأ ينزملا نع لقن ام الإ روهمجلا

 مث رضحلا يف ثدحأ ولو « عامجإلاب رفاسم حسم حسيت ثدحلا لبق رفاسو رضحلا يف سبل ولو .
 ‹ رفاسم حسم حيحصلاو « ناهجولا هيف ميقم وأ رفاسم حسم حسي له تقولا جورخ لبق رفاس

 «هطورشو <« هتدمو «هتيعرش فخلا ىلع حسملا يف لجرلاك ةأرملاو ءهجوأ ةعبرأ ىلع ةلأسملاو

 ال : دمحأ لاقو . زاج بوصغم فخ هيلع «لوبلا سلس هب نمك ةضاحتسملاو مميتلاك «هضقاونو

 وأ بشخ وأ جاجز نم اًمخ ذختا ولو :يوونلا لاقو « هدنع ريرح نم فخ هيلعاذكو « زوجي

 حسي : يلازغلاو نيمرحلا مامإ لاقو . هيلع حسملا زاج ىصع ريغب هيلع يشملا ةعباتم نكي ديدح
 هئافصل هتحت ام ىري ناك نإو سباللا فعضل كلذو هلقثل هيف يشملا رسع نإو ديدحلا فخ ىلع

 دنعاذكو « ةروعلا رتس مدعل هتالص زوجت ال ثيح هتحت ام فصي جاجزب هتروع رتس فالخب
 مسا وهو فخلا ىلع حسم اب درو عرشلا نأل كلذ نم ءيش ىلع حسملا زوجي ال اندنعو ةلبانحل ا

 ةذخملا فافنلاو قومرجلاو بعكملا نم هب قحلأ امو <« ادعاصف نيبعكلل رتاسلا دلجلا نم ذختملل

 »يف هركذ «زوجي مدأ اهتحت تناك نإ هدنع حيحصلاو « يسحخرسلا هركذ ام ىلع[. . . . ]نم

 تحصو اهنع ةبانجلا تعفتراو هالجر تلسغناف هيفحخ يف ءالا بصو لستغا بنجو . «رحبلا

 هل لب هيفخ عزن همزلي ال اذه دعب ثدحأ ولف « حص فخلا يف هيلجر لسخف ةدملا تضقناو هتالص

 امهلسخف فغا يف هلجر تيمد ولو « امهسبلي مث هيفحخ عزني : يعفاشلا لاقو « امهيلع حسي نأ

 [. . .]راج ءام ضاخ مث فخلا ىلع حسملا يسنو « هعزن طرتشي الو اًقافتا هدعب حسملا زاج هيف

 ريصي :دمحم لاقو « فسوي يبأ دنع ًالمعتسم ءاملا ريصي الو فخلا رهاظ ةلبلا ةباصإب ضرفلا

1۰۳ 



 نأل « رفاس مث ةماقإلل ةدملا لمكتسا اذإ ام فالخب « هرخآ هيف ربتعیف تقولاب قلعتم مکح هنألو
 ةماقإلا ةدم لمكتسا نإ رفاسم وهو ماقأ ولو ‹ عفارب سيل فخلاو مدقلا ىلإ ىرس دق ثدحلا

 ‹ ميقم وهو ةماقإلا ةدم هذه نأل اهمتآ لمكتسي مل نإو « هنودب ىقبت ال رفسلا ةصخر نل ؛ عزن

 - هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ « هيلع حسم فحل ا قوف قومرجلا سبل نمو

 . راج ريغ ًاليلق ءاملا ناك اذإ حسملا نع هئزجي الو ًالمعتسم

 ةليلو موي وهو تقولاب قلعتم حسم ا نأل يآ :ش (هرخآ هيف ربتعيف تقولاب قلعتم مكح هنألو) م

 تقولاب قلعتم مكح اهنإف ةالصلاك تقولا رخآ هيف ربتعيف رفاسملل اهيلايلو مايآ ةئالثو ميقملل

 . مالسإللاو « غولبلاو ءرفسلاو «ةماقإلاو «ضيحلاو ‹رهطلا يف تقولا رخآ اهيف ربتعاف

 ىرس دق ثدحلا نأل) :م هيلجر لسغ همزلي :ش ( رفاس مث ةماقوال ةدملا لمكتسا اذإ ام فالخب) :م

 ةدملا يف عنام وه لب :ش ( عفارب سيل فخ او مدقلا ىلإ

 مل نإو هنودب ىقبت ال رفسلا ةصخر نأل عزن ةماقإلا ةدم لمكتسا نإ رفاسم وهو ماقآ ولو) :م

 لاحلاو يأ :ش (ميقم وهو) :م ةماقإلا ةدم ةليلو موي يهو :ش (ةماقإلا ةدم هذه نأل ؛ اهمتأ لمكتسي

 . اهمتيف ميقم هنأ

 فخلا ىلع قومرجلا سبل ثدحي نأ لبق ينعي :ش (فخلا قوف قومرجملا سبل نمو) :م

 حسم) :م قومري نع برعم وهو لاقيو « فخلا نم رصقآ هقاسو فخلا قوف سبلي ام قومرجلاو

 وبأ لاق ¢ ءاملعلا روهمجو« دوادو < دمحأو ‹ نسحلاو ‹يروثلا لاق هبو ¢ اندنع :ش (هیلع

 امهنع هاكح « هزاوج يف اًقالخ ءاملعلا نيب ملعأ ال :ينزملا لاقو . ةفاك ءاملعلا لوق وه :دماح

 ال : ديدحجلا يف لاقو « الف الإو « يدقلا يف يعفاشلا لوق وهو «٠ بذهملا حرش» يف يوونلا

 فخ الب هدحو هسبل اذإ الإ هيلع حسم لا زوجي

 هيلع حسي ىلعألا قرخب وأ فخلا ىلع حسي ال ثيحب لفسألا حسي نوكي نأ : اهدحأ « لاوحأ

 . ةفافللاك لفسألاو ىلعألا ىلع حسم اف

 حسم ولف ةقرخك هقوف امو يوقلا لفسألا ىلع حسميف كلذ نم سكعلا ىلع نوكي نأ :ةيناثلا

 طقف ىلعألا دصق نإو « زاج امهيلع وأ لفسألا ىلع حسم لا دصق نإف < هيلإ للبلا لصوف ىلعألا

 . زاوجلا رهظألاو ناهجوف اًئيش دصقي مل نإو « زجي مل

 . حسملا رذعب ىفخي الف حسي ثيحب امهنم دحاو نوكي ال نأ :ةغلاثلاو

 يف «نالوق هيف ىلعألا ىلع حسملا زوجي لهف هيلع حسي ثيحب امهنم لك نوكي نأ :ةعبارلاو
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 ‹ زوجي ال :ديدجلا يفو « ينزملا رايتخا وهو «دمحأو « ةفينح يبأ لوق وهو « زوجي : ميدقلا

 . كلام نع نيتياورلا رهشأ وهو

 درو عرشلا ينعي :ش (لدب هل نوكي ال لدبلا) :م لوقي يعفاشلا نإف يآ :ش (لوقي هنإف) :م

 فخلاو « فخلا ماقم اهماقآ امهيلع حسملا زوج ولف « نيلجرلا لسغ نع الدب نيفخلا ىلع حسم اب

 . لدب هل نوکی ال

 « سنأو « لالب هاور ثيدحلا اذه :ش ( فخلا قوف نيقومرحجلا ىلع حسم ب يبنلا نأ انلو) :م

 . مهنع هللا يضر- رذ وبأو

 دبع دهش هنآ نمحرلا دبع يبأ نع هللا دبع يبأ ثيدح نم دواد وبأ هجرخأف لالب ثيدح امأ

 ءاماب هيتآف ةجاح يضقي جرخبي ناك» : لاقف ةا هللا لوسر ءوضو نع الالب لاسي فوع نب نمحرلا

 <« همجعم» يف يناربطلاو «هحيحص» يف ةيزخ نبا هاور < )یقومو هتمامع ىلع حسي مث أضوتیف
 ناک ةا هللا لوسر نأ لالب معز :لاق -هنع هللا يضر- يلع نع ۍناه نب حیرش ثیدح نم

 نع ينالوخلا سيردإ يبأ ثيدح نم «هحيحص» يف ةيزخ نبا هاورو « رامخلاو نيفخلا ىلع حسي

 . "هرامخلاو نيقوملا ىلع حسم ةي يبنلا نأ »لالب

 هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع لوحألا مصاع ثيدح نم يقهيبلا هاورف سنأ ثيدح امأو

 . "رامخلاو نيقوملا ىلع حسي ناك ةي
 تماصلا نب هللا دبع ثيدح نم «طسوألا همجعم» يف يناربطلا هاورف رذ يبأ ثيدح امأو

 . “ رامخلاو نيقولا ىلع حسي ال هللا لوسر تيأر : لاق رذ يبأ نع

 : هديس نبا لاقف قوما ريسفت يف مهترابع تفلتخا دق : مامإلا » يف نيدلا يقت خيشلا لاقو

 لاقو « كلذك ثيللا نع يرهزألا ىكحو « حيحص يبرع قاومأ عمحجلاو فافخلا نم برض قوملا

 : اًضيأ يباطخلا لاقو « فخلا قوملا :يورهلا لاق اذكو «برعم ىسراف فخلا :قوملا ءارفلا

 نأ تبدا نه اتما باجأ يرل لوز عفا لااا ر فو ربع تلا نم ئت نزلا

 )١( نالوهجم» نمحرلا دبع وبأ هخيشو ميت ينب ىلوم هللا دبع وبأ امهركذب درفت : نيقوملا ركذ نود حيحص .

 ريبكلا» يف )١٠٠١( يناربطلا هاورو «هثيدح حرطف زيي ملو طلتخا ميلس يبأ نب ثيل هيفف لوألا دانسإلا امأ (۲)

 نب لالب ؟ دنسم» عجار . اهنماذهو < هنع نييماشلا ةياور يف هفعض - رذنملا وبأ ريهز انث ليعامسإ نب كلام نع

 . )۱١( هنع هللا يضر -حابر

 . (۲۸۹/۱) یربکلا ننسلا (۳)

 )٤( هيف فلتخم» حضاو نب بیسملا ٩ ناسللا ‹ رکنتسی ام هلو )٦/ ۰٤۷ ۰٤۸ ٤۹(.

10 



 اًضرغو الامعتسا فخلل عبت هنألو

 . ناسللا لهأ دنع همسا هنأل : لوألا ءهجوأل قومرجلا ال فخلا وه قوملا

 . هقومرج ىلع حسم هنأ ايب يبنلا نع لقني مل هنأ :يناثلا

 . هسبل دقنيف نيقومرجلا ىلإ هيف جاتحي ال زاجحلا نأ :ثلاثلا

 . ةصخرلا هب قلعتت الف بلاغلا يف هيلإ وعدت ال ةجاحلا نأ :عبارلا

 يرهوجلا نأل ؛ ميقتسم ريغ قومرجلا ال فخلا وهو قوما هلوق نأ : هصخلم ام يجورسلا لاق

 قومرجلاو قوملا نأ ملعف فخلا قوف ناسبلي قوملاو قومرجلا نإ :اولاق يربكعلاو يزرطملاو
 نأ : يدادغبلا رصن وبأو ءاقبلا وبأ لاقو : فخلا وه قوملا نأ : هلوق لطبف «فخل ا ريغو نارياغتم

 اذهو ‹ قومرحلاال فخلا وه قوملا نإ : هلوق ىنعم راصف فخلا قوف سبلي قومرحجلا وه قوملا

 مدقم تابثإلاو فوص نم ناقومرج هل ناك هنأ ايب يبنلا نع لقني مل هنإ : هلوقو . داسفلا رهاظ

 : هلوقو . ديدشلا ءاتشلا يف هدري لب عونم نيقومرجلا ىلإ هيف جاتحي ال زاجحلا نإ : هلوقو . هيلع

 مدع دنعف ةجاحلا ةبلغ مدع دنع حسملا ةصخر يف مهبهذم ضقاني خلإ هيلإ وعدت ام ةجاحلا نإف

 . مالك هعم مهل سيل نيب رهاظ اذهو ةجاحلا مدع دنع ءايشألا هذه يف اهوتبثأ دقو « ىلوأ ةجاحلا

 : ميملا باب يف لاق مث« فخلا قوف سبلي يذلا قومرجلا :« بابعلا» يف يناعنصلا لاقو

 نم برض ناقوملا : ثيللا لاقو . دكؤم بيرقت وهو برعم يسراف فخلا قوف سبلي يذلا قوملا
 ۰ . قاومأ عمجي فافخلا

 لالبب فنصملا لالدتسا نوكي قومرحجلا وه قوملا نأو «فخلا ريغ قومرجلا نأ تبث اذإ :تلق

 عاركو يورهلاو ءارفلا هركذ ام ىلع فخلا وه قوما نأ تبث اذإو ءاًميقتسم هركذ يذلا هريغو

 ‹طوسبملا» يف يور ام انلو : يزارتألا لاق اذهلو « ميقتسم ريغ روكذملا ثيدحلاب هلالدتسا نوكي

 هركذي ام ركذي ملو «نيقومرحجلا ىلع حسم ةي هللا لوسر تيأر : -هنع هللا يضر - رذ يبأ نع

 يذلا باوجلاو .قومرج ىلع حسم هنأ ةا يبنلا نع لقني مل : يوونلا لاق نكلو « فنصملا
 «راثآلا» باتك يف دمحم ىور نكلو «ىفخي ال ام ىلع ميقتسم ريغاذه ىلع يجورسلا هركذ

 . نيقومرجلا ىلع حسي ناك هنأ ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ انربخأ : لاق

 ثيح نم يأ :ش ( اًضرغو الامعتسا فخلل عبت) :م قومرجملا نألو يأ :ش (هنألو) :م

 ضافخنالاو دوعقلاو مايقلاو يشملا ثيح نمف لامعتسالا امأ «ضرغلا ثيح نمو لامعتسالا

 . لامعتسالا يف فخلل اًعبت ناكف هعم رودي فحل ا راد ام نيأ هنإف عافترالاو

 ةياقو فخلا نأ امك راذقألاو قرخلا نع فخلل ةنايص سلي هنإف هسبل نم ضرخلا امآو

 .لجرلل



 امدعب قومرجلا سبل اذإ ام فالخب فحل ا نع ال لجرلا نع لدب وهو نيقاط يذ فخك اراصف

 زوجي ال سابرك نم قومرجلا ناك ولو ‹ هريغ ىلإ لوحتي الف فخلاب لح ثدحلا نأل ؛ ثدحأ

 ىلع حسملا زوجي الو .فخلا ىلإ ةلبلا ذفنت نأ الإ لجرلا نع الدب حلصي ال هنأل هيلع حسملا

 - هللا همحر -ةفينح يبأ دنع نيبروجلا

 عزن مث نيقاط يذ فخك نيتهجلا نيتاه نم فخ لا راصف يآ :ش ( نيقاط يذ فخک اراصف) :م

 ال : تلق . حسملا ةداعإ بجي ال هنإف رعشلا قلح مث هيلع حسمف اًرعش فخلا ناك وأ «هيقاط دحأ

 ثدحلا لحو ةيعبتلا تلاز عزتلاب لاز اذإف «ةلاصألاب نكي مل ضرغلاو لامعتسالا يف ةيعبت تناك

 عم رعشلاك اناك رخآلاب امهدحأ لاصتا ةدشلف فخل ا اقاط امأو . حسملا ةداعإ بجيف هتحت اب

 . حسملا ةداعإ هيلع بجي ال هقلح مث سرلا ىلع حسم اذإ هنأ مدقت دقو ءةرشبلا

 يعفاشلا لوق نع باوج اذه :ش ( فخلا نع ال لجرلا نع لدب) :م قومرجلا يأ :ش (وهو) :م

 فخلاك لجرلا نع لدب وه اغنإو فخلا نع لدب هنأ ملسن ال : لاقي نأ وهو لدب هل نوكي ال لدبلا

 .دعب حسملا مكح هيف دقعني مل

 لسغ بجي الو« نيفخلا ىلع حسملا همزلي نيفومرجلا عزن ول هنأ سيلأ «ملسن ال :تلق نإف

 عزن يف امك امهعزن دنع نيمدقلا لسغ بجول فخلا نعألدب قومرحلا ناك ولو «نيمدقلا

 . نفخلا

 مل فخلا نأل لب فخ ا نع ألدب ناك قومرجلا نأل ال لجرلا ىلإ ثدحلا نايرس مدع : تلق

 مل اذإف الحم ريصي ال فخلا ىلع ثدحلا لولح : ليقو . نيقومرجلا عزن دعب حسملل الحم نكي

 . هنع الدب قومرجلا نکی مل الحم نکی

 وهو :ش (هريغ ىلإ لوحتي الف فخل اب لح ثدحلا نأل ثدحأ امدعب قومرجلا سبل ام فالخب) :م

 . هيلع حسي الف قومرجلا

 مل اذإ :ش ( لجرلا نع الدب حصي ال هنأل ؛ هيلع حسملا زوجي ال سابرذ نم قومرجلا ناك ولو ) :م

 ىلع حسملاك هيلع حسملا نوكيف :ش ( هتقرل فخلا ىلإ ةلبلا ذفنت نأ الإ) :م هيلع يشملا عباتت نكي

 . فخلا

 دلج نم ذختي بروجلا :ش ( - هللا همحر -ةفينح يبآ دنع نيبروجلا ىلع حسملا زوجي الو) م

 . اًضيأ براوج لاقيو : «حاحصلا»

 لزغ نم ذختي وهو« دربلا ةديدشلا ةيماشلا دالبلا لهأ هسبلي يذلا وه بروحلا : تلق

 عضو اذإ دلجم بروجو : «عفانملا» يفو . بعكلا قوف ام ىلإ مدقلا يف سبلي « لوتفملا فوصلا
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 نافشي ال نينيخث اناك اذإ زوجي : الاقو . نيلعنم وأ نیدلجم انوکي نأ الإ

 ا ا ر ت 9 ا ا
 يفو . مدقلل لعنلاك هلفسأ ىلع دلج عضو يذلا وه لعنملاو « هلفسأو ءالعأ ىلع دلجلا
 العن هل لعج هلعنو فخلا لعنأ : «برغملا» يفو . تلعف لعفو يتبادو يفخ تلعنا :«حاحصلا»
 ةثالث يف نيبروجلا ىلع حسملاو .نيمدقلا رادقم :ليقو « بعكل ١ ىلإ نوكي بروجلا يف لعنلاو
 ‹قافتالاب زوجي ال : هجو يفو . نیلعنم نينیخٹ اناک اذإ ام وهو « قافتالاب زوجي هجو يف : هجوأ

 هنع - هللا همحر - ةفينح ىبأ دنع زوجي ال : هجو يفو . نيلعنم الو نينيخٹ انوكي ال نأ وهو
 . نیلعنم ریغ نینیخٹ انوکي نأ وهو هیبحاصل اًقالخ

 ءانركذ امك تلعنأ نم نونلا نوكسو ميم لا مضب :ش ( نيلعنم وأ نيدلجم انوکي نأ الإ ) :م
 . دیدشتلاب : لیقو

 (نافشي ال) :م ءيشب دشي نأ ريغ نم قاسلا ىلع موقت ام :ش (نينيخث اناك اذإ زوجي :الاقو) :م

 ملعي ملع باب نم وهو قرعلا بوثلا فشن نم نافشني ال انه اه : لوقي يذلاو ‹برضي برض

 ىلعامإو نينيخث نم ةيلاحلا ىلعامإ بصنلا لحم يف ةلمجلا هذهو «هيلع دمتعي ال أطخ
 « بلاط يبأ نب يلعك ةباحصلا نم روهمجلا لوق امهلوقو « ةيناخشلل !ديكأت اهركذ اغإو « ةيفصولا
 ‹ هنباو ءرمعو « يولبلا ةمامأ يبأو «بزاع نب ءاربلاو كلام نب سنأو «يردبلا دوعسم يبأو

 ءالؤهف رسا نب رامعو « لالبو «دیعسو « ثیرح نب ورمع نب ديعسو « صاقو يبأ نب دعسو
 « يعخنلاو « ءاطعو « بيسملا نب ديعس : نيعباتلا نمو «فلاخم مهل فرعي ال ةباحصلا

 نباو ‹ حلاص نب نسحلاو : يروثلا لاق هبو « رمع نبا ىلوم عفانو «ريبج نب ديعسو «شمعألاو

 نسحلاو «رانيد نب ورمعو «دهاجم كلذ هركو «دمحأو « دوادو «هيوهار نب قاحسإو « كرابملا

 . یعازوألاو« كلامو « ملسم نبا

 ««مألا» يف هيلع صن « ًالعنم اًقيفص نوكي نأ طرشب امهيلع حسملا زوجي : يعفاشلا لاقو
 : «رارسألا» يفو . دوادو « دمحأ لاق امهلوقبو . يعفاشلا لاق ةفينح يبأ لوقبو «« ةيلحلا» يفو

 ةذختملا براوجلا ىلعاذكو « امهيلع ىشملا نكي ال هنأل ؛ فوصلاو دبللا نم ةذختملا بررجلاو

 ‹ بعكلاب قاصلإلاو لفسألا ىلع لعنلاو نيمدقلل ديلجتلا وأ [. . .]دوعق ربتعي ءاهيلع يشملا
 كلام هركو .نالوق نيمدقلا ديلجت طارتشا ىفف ةقيفص ةدوقعم تناك اهنأ مهضعب ىكحو

 اًنيخث ناك ولو « فالح الب رعش وأ لزغ نم قيقرلاو [. . .] نم نيبررجلا ىلع حسملا يعازوألاو
 قيقر دلج نم بروجلا اذكو «فالخلا ىلعف ردب لهأ براوجك اًدعاصف اخسرف هب يشي ثيحب
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 . هيبروج ىلع حسم : مالسلا هيلع يبنلا نأ يور امل

 ‹ مدقلا رهظ ىلع قوقشملا بروجلا ىلع زوجيو <« ةيدبللا براوجلا ىلع زوجيو « فالحل ا ىلع

 وهف ءيش مدقلا رهظ نم رهظ نإو « قوقشملا ريغك هنأل هرتسيف هيلع دشي فخلا قورخك دادزا ولو
 الف الإو زوجي بعكلا هدلج رتسي ادلجم ناک نإف ءاننامز ءاهفس هداتعي يذلا ىنارودلا فخلك

 هيلع يشملا نكي اًقيقر تناك اذإ ديدحلا وأ بشخلا نم ةذختملا فخلا : «زيجولا حرش» يفو

 يفو ‹ هيلع يشملا رسع نإو هلم فخلا ىلع حسملا زوجي : «طيسولا »يفو 8 الف الإو زوجيو

 . نالوق ةضفلاو بهذلا نم ذختتملا

 «یسوم يبأو ‹ ةريغملا نع يور ثيدحلا اذه :ش ( هيبروج ىلع حسم يب يبنلا نأ يور امل ) :م

 ۰ مهنع هللا يضر- لالبو

 نب ةريغملا نع ليبحرش نب ليذه نع سيق يبأ قيرط نم يورف ةبعش نب ةريغملا ثيدح امأو
 . © نيلعنلاو نيبروجلا ىلع حسمو ًأضوت ةي يبنلا نأ ةبعش

 ادحأ ملعنال : «ىربكلا هننس» ىف ىئاسنلا لاقو ‹ حيیحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو

 . نيفخلا ىلع حسم ةَ يبنلا نأ ةريغملا نع حيحصلاو «ةياورلا هذه ىلع سيق ابأ عبات

 دبعو «يروثلا نايفس هفعض « ركنم ثيدح هنإ :لاقو اذه ةريغملا ثيدح يقهيبلا ركذو

 ‹ جاجحلا نب ملسمو ‹ ينيدملا نب يلعو « نیعم نب ییحیو < لبنح نب دمحأو « يدهم نب نمحرلا

 ل نيفخلا ىلع حسملا ثيدح ةريغملا نع فورعملاو

 ىلع مدقم حرجلانأ عم يذمرتلا ىلع مدق درفنا ول ءالؤه نمدحاو لك : يوونلا لاقو

 . حيحص نسح هنأ : يذمرتلا لوق لبقي الو ءهفيعضت ىلع ظافحلا قفتاو : لاق « ليدعتلا

 ملسم تيأر : لاق - هنع هللا يضر - روصنم نب ییحی دمحم اب نأ «هننس» يف يقهيبلا ركذو

 نالمتحي ال ليبحرش نب ليذهو « يدوألا سيق وبأ :لاقو . ثيدحلا اذه فعضو جاجحلا نبا

 . نيفخلا ىلع حسم :اولاقف ةريغملا نع ثيدحلا اذه اوور نيذلا ةلجألا امهتفلاخم عم اًصوصخو

 يف يراخبلا هب جتحا ناورم نب نمحرلا دبع همسا : سيق وبأ «مامإلا» يف لاق :تلق

 امهل جرخأو ‹ يلجعلا هقثو ليذهو « تبث ةقث : يفعجلا لاقو ‹ نیعم نبأ هنو و «هحیحص))

 ام ىلع ادئاز اًرمأ ايور لب ةضراعم ةفلاخم سانلا افلاخي مل امهنإ مث ««هحيحص ١ يف يراخبلا

 .امهريغو بلاط يبأ نب يلعو دوعسم نبا : مهنم - مهيلع هللا ناوضر- ةباحصلا لعف نم حص دقو : لولعم )١(

 . يقيقحتب ٠۲۹٤ ٠٠١( /۱) «ةيارلا بصن» عجار
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 تكسو دواد وبأ هجرخأ ال اذهلو ‹ ناثیدح امهنأ ىلع لمحیف ضراعم ريغ لقتسم قیرطب هاور

 الو : يذمرتلا قح يف يوونلا لوق لبقي فيك كلذك ناك اذإف « يذمرتلاو نابح نبا هححصو هنع

 فيكف ثيدحلا اذه هحيحصت يف يذمرتلا يف نعط اذإف « حيحص نسح هنأ يف يذمرتلا لوق لبقي

 . هریغ يف هحیحصتب ذخؤي

 ةفلاخملا ثيدحلا اذه ىف ىعدا هنأل «ةياور ريغ نم هيلع دمتعاو هلاق ام لقن هنإف يقهيبلا امأو

 ديناسألا هذه يف رباكي الف لقتسم دئاز رمأ لب ةفلاخم هيف سيل هنإ : انلق دقو ءةلمحلا ةمئألل

. 
 . سيقع س

 يناربطلاو «هننس» يف ةجام نبا هجرخأف - هنع هللا يضر- يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح امأو

 4 هللا لوسر نأ ىسوم يبأ نع نمحرلا دبع نب كاحضلا نع نانس نب ىسيع نع «همجعم» يف

 . 'نيلعنلاو نيبروجلا ىلع حسمو ًاضوت

 هدجأ مل : يعليزلا لاق كلذلف «فارطألا» يف ركاسع نبا هركذي مل ثيدحلا اذه :تلق نإف

 نبال هنآ «مامإلا» يف ركذ اذكو ‹ةجام نبال «قيقحتلا» يف يزوجلا نبا هازع :تلق . يتخسن يف

 . خسنلا ضعب نم اًطقاس نوكي نأ نكييو «ةجام

 نب كاحضلاو : يقهيبلا لاقو «يوقلاب الو لصتمب سيل ثيدحلا اذه :دواد وبأ لاق :تلق نإف

 ينغلا دبع لاق :تلق . هب جتحی ال نانس نب یسیعو « یسوم يب نم هعامس تبثی مل نمحرلا دبع

 ىسيعو « ةريره ابأو «يرعشألا ىسوم ابأو « هابأ عمس نمحرلا دبع نب كاحضلا : «لامكلا» يف

 . ةقث هنأ هيف نيعم نب ییحی لاق « نانس نبا

 ةبيش يبأ نبا قيرط نم «همجعم» يف يناربطلا هجرحخأف - هنع هللا يضر- لالب ثيدح امأو

 نع ةرجع نب بعك نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب مكحلا نع شمعألا نع ةيواعم وبأ انثدح
 يزارتألا جتحاو نيبروجل او نيفخلا ىلع حسي ايب هللا لوسر ناك : لاق -هنع هللا يضر- لالب

 «هيف نعط دواد ابأ نأ ىلع :لاق مث لمكألااذكو « دحأ ىلإ ةبسني ملو ىسوم يبأ ثيدحب امهل

 « اًيعطق ادر همصخ دری مالکب هبهذم دشی مهنم ادحأ رآ ملو« يوقلاب الو لصتملاب سيل : لاقو

 سیلو كلذ وحنو ىرتفا یورو : مهلوق ةياغ « جاجتحالل هرکذی نیح ثیدح لاح يف ملكت الو

 . عيفن الو عفن هيف

 )١( ةجام نبا ننس : فيعض )٥٦١( نانس نب ىسيعب هلعأو « ءافعضلا باتك» يف يليقعلا هجرخأو :
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 هبشأف ءيشب طبري نأ ريغ نم قاسلا ىلع كسمتسي نأ وهو  اًنيخث ناك اذإ هيف يشملا هنكمي هنألو

 وهو ءًالعنم ناك اذإ الإ هيف ىشملا ةبظاوم نكمي ال هنأل ؛ فخلا ىنعم يف سيل هنآ هلو .فخلا
 ةمامعلا ىلع حسملا زوجي الو . ىوتفلا هيلعو امهلوق ىلإ عجر هنأ هنعو « ثيدحلا لمحم

 هبشأف ءيشب طبري نأ ريغ نم قاسلا ىلع كسمتسي نأ وهو اًنيخث ناك اذإ هيف يشم ا هنكمي هنألو) :م

 . مكحلا يف هب قحليف :ش ( فخلا

 ال هنأل :ش ( فخلا ىنعم يف سيل) :م بروجلا نأ يأ :ش (هنأ) :م ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م
 يأ :ش ( ناك اذإ الإ هيف يشمل ا ةبظاوم نكمي ال هنأل ) :م: هلوق ىنعم وهو « هب رفسلا ةفاسم عطق نكي

 وهو ًالعنم بروجلا نوك يأ :ش ( ثيدحلا لمحم وهو) :م هريسفت رم دقو :ش ( ًالعنم) :م بروجلا
 يذلا ثيدحلا اذه نع باوجلا مالكلا اذهب دارأو «هريغو ىسوم وبأ هاور يذلا ثيدحلا لمحم
 الف لسغلا يضتقي صنلا نأل سايقلا فالخ ىلع درو فخلا ىلع حسملا نإ : لوقي هنأل هب اجتحا

 لعنملا نكي مل ولف «سايقلاب ال صنلا ةلالدب تبثف هجو لك نم هانعم يف ناك ام الإ هريغ هب قحلي
 يف اذك «زوجي ال اذو دحاولا ربخب صنلا ىلع ةدايز نوكي هريغو ىسوم يبأ ثيدح يف ادارم
 . «ىفاكلا»

 - دمحمو فسوي يبأ لوق يأ :ش ( امهلوق ىلإ عجر هنأ) :م ةفينح يبأ نعو يأ :ش (هنعو) :م

 سانلا عنمأ تنك ام تلعف : هباحصأل لاق مث هضرم يف هيبروج ىلع حسم هنأ وهو -هللا امهمحر
 هحرش يف لمكألا هلقنو «« طوسبملا »يف لاق اذك « امهلوق ىلإ هعوجر ىلع هب اولدتساف «هنع

 ىواتف »يفو «مايأ ةعبسب هتوم لبق امهلوق ىلإ عجر هنأ مهضعب حرص دقو «ىفخي ال رظن هيفو
 وبأ هيلإ عجر يذلا ىلع وأ ىوتفلا امهلوق ىلعو يأ :ش ( ىوتفلا هيلعو) :م . مايأ ةثالث :“يخركلا

 . ىوتفلا -هللا همحر - ةفينح

 هاكح روهمجلا لوق وهو « اهيلع جسملا راصتقا دارأ :ش ( ةمامعلا ىلع حسملا زوجي الو) :م
 « كلامو «مساقلاو ٠ يعخنلاو ٠ يبعشلاو «ريبزلا نب ةورع نع يكح : رذنملا نبا لاقو يباطخ ا

 : «ةيلحلا» يفو . - مهنع هللا يضر- رباجو « رمع نباو « بلاط يبأ نب يلع نع هريغ هاكحو
 «ةمامعلا ىلع حسملا ممتيو هتيصان ىلع حسي نأ اهعزن ديري ال ةمامع هسأر ىلع نل بحتسيو

 زاوجب ةفئاط تلاقو . ىهتنا «كلامو «ةفينح وبأ لاق هبو زوجي ال اهحسم ىلع رصتقا نإف

 ي مخمور 6 قابو رو راو محا و ىغازوالاو < يروا لاق < ةماعلا ىلع را صقالا
 نب سنأو « رميت لاق هبو «قيدصلا ركب وبأ ةمامعلا ىلع حسم : رذنملا نبا لاقو « دوادو «ريرج
 رمعو « ءادردلا يبأو «صاقو يبا نب دعس نع يورو «- مهنع هللا يضر- ةمامأ وبأو « كلام

 ىلع اهسبلي نأ مهضعب طرشو «يعازوألاو «ةداتقو « نسحلاو «لوحكمو « زيزعلا دبع نبا
 ضعب لاق «ةياهنلا» يفو . رهط ىلع ممعت دق نوكي نأ طرش هنإف دمحأ بهذم وهو « ةراهط
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 زوجيو ‹ جرحلا عفدل ةصخرلاو ءايشألا هذه عزن يف جرح ال هنأل نيزافقلاو عقربلاو ةوسنلقلاو

 رتابملا ىلع حسا
 . اهيلع حسملا زاوجب لوق يف يعفاشلاو « ثيدحلا باحصأ

 «هیفخو هتمامع ىلع حسم هيَ هللا لوسر تیأر : لاق هنآ لالب ثیدح :ش ( ةوسنلقلاو) م

 «نيخاستلاو دواسملا ىلع اوحسي نأ مهرمأو ةيرس ثعب مالسلا هيلع هنأ نابوث ثيدح يف ءاجو

 . حسملا اذكف زوجي هتمامع روك ىلع دجس ول هنألو « فافخلا : نيخاستلاو « مئامعلا :دواسملاو

 هاور «-هنع هللا يضر- نابوث ثیدحو «يراخبلا هاور «- هنع هللا یضر- لالب ثیدح :تلق

 : هلوق E يئاسنلاو ‹ يذمرتلا اًضيأ هاورو وزا وک « ةديج ديناسأب دواد وبأ

 ءاتلاو نخسو ناخس اهدحاو :ليقو « اهظفل نم اهل دحاو ال :ليق «نيخاستلا :هلوقو «دواسملا

 . امهوحنو بروجو فخ نم مدقلا هب نخسي ام لك كلذ لصأ : ليقو «ةدئاز اهيف

 سأرلا ضعب حسم ىلع رصتقي ناك مالسلا هيلع هنأ امهلاثمأو نيثيدحلا نيذه نع باوجلاو
 ةبعش نب ةريغملا ثيدحو . اهضقنی الو هسأر نع هتمامع عزنی الو هرخؤمو همدقم هلک هحسي الف

 ةيصانلا حسم لخدف «هتمامع ىلعو هتيصانب حسمو : لاق مث هءوضو فصو هنأ وهو هل رقملاك

 اش ةماسخلا تراضو ‹ سأرلا نم ءزج يه ذإ ةيصانلا حسب سأرلا حسم نم ءادأ عقوو ةمامعلاب

 حسم راصو « هالعأ حسم كلذ يف بجاولا ناكو « هالعأو فخلا لفسأ حسم هنأ يور امك هل

 الف ليوأتلا لمتحي هوحنو نابوث ثيدحو « حسملا ضرف ىلاعت هللا نأ لصألاو «هل عبتلاك هلفسأ

 . ةوسنلقلل ةلمحتملا ثيداحألاب هبوجو ديقملا لصألا كرتي

 اهحتفو فاقلا مضب عقربلاو عقربلا : يرهوجلا لاقو . ةدحوملا ءابلا مضب :ش (عقربلاو) :م

 ديدشتو فاقلا مضب زافق ةينشت :ش ( نيزافقلاو) :م عوقربلااذكو « بارعألا ءاسن هسبلت باقنلا

 زافقلا : هريغ لاقو عباصألاو فكلا ةيطغتل نهيديأ يف ءاسنلا هسبلت زافقلا : يفسنلا لاقو . ءافلا

 اهيدي يف ةأرملا هسبلت دربلا نم نيدعاسلا ىلع رزت رارزأ هلو نطقلاب ىشحي نيديلل لمعي ءيش

 هذه عزن يف جرح ال هنأل) :م رويطلا نولمحي نيح مهفكأ يف نودايصلا هسبلي يذلا هنمو :تلق

 فخلا حسم يف يتلا ةصخرلا ينعي :ش (جرحلا عفرل ةصخرلاو) :م فخلا فالخب :ش ( ءايشألا

 ىلع حسملا زاوج مدع ىلع هقفلاب فرع نم ءاملعلا روهمجو « هذه عزن يف جرحلا عفرل تناك

 هللا يضر- رمع نبا نعو «هتوسنلق ىلع حسم هنأ ىسوم يبأ نع لالجلا هركذ ام الإ ءايشألا هذه

 . حاحص دیناسأب كلذ لاق «هتوسنلق ىلع ءاش نإو هسأر ىلع حسم ءاش نإ : لاق هنأ - امهنع

 :لاقيو «ماظعلا اهب ربجت يتلا ناديعلا يهو ةريبج عمج :ش ( رئابجلا ىلع حسملا زوجيو) م

 ىلإ وضعلا ضعب مضتل هوحنو رسكلا ىلع طبرت اهوحنو داوعأ ميجا رسكب رئابحلاو « ةريبجلا
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 ءوضو ريغ ىلع اهدش نإو
 ا و ن س يح ج ل ي

 اغنإ اهنأل كلذو اهلبق اب ةلصاو رسكلاب نإ ةملك :ش ( ءوضو ريغ ىلع اهدش نإو) :م محتليل هضعب
 ول :«طيحملا» يفو ءربتعي الف جرحلا ىلإ يضفي كلذ يف ةراهطلا طارتشاو «ةرورضلا ةلاح طبرت
 ملو امهدنع هتالص زوجت الو «هزجي مل رضي مل نإو « زاج رضب حسم او رئابجلا ىلع حسملا كرت
 بجاو هنأ حيحصلاو « هكرت زوجي هدنع ليقو « -هللا همحر - ةفينح يبأ لوق لصألا يف دجن

 . نيتياور ةفينح يبأ نع «يلصللا ةينم» يف ركذو «هنودب هتالص زوجت ىتح هدنع ضرفب سیلو
 ردق اذإ امآ ةحرقلا ىلع حسملا رضي ناك اذإ ةريبجلا ىلع حسملا زوجي امنإ : يفسنلا يلع وب لاقو

 «دصفغملا ةباصع اذه ىلعو « اهلسغ ىلع ردق ول امك ةريبجلا ىلع زوجي ال امهيلع حسملا ىلع
 (هقفلا عماوج» يفو . اًقافتا حسملا بجي : روسكملا يفو «حورجملا يف فالخلا «ىفصتسملا» يفو
 ىلع حسملا نأ هبهذم نم حيحصلا : يرودقلا ؛ديرجت» يفو « هيف امهلوق ىلإ هعوجر حص دقو :

 . ضرفب سيل ةريبجلا
 ةحارجلا عضوم دصفلا طابر زواج وأ « حرجلا سأر ىلع ةريبجلا تداز اذإ : طيحملا» يفو

 ال لحلاو حسملا ناك نإو ءاًعبت لكلا ىلع حسي ةحارجل اهرضي اهتحت ام لسغو ةقرخلا لح ناك نإ
 نإو «ةقرخلا ىلع ال اهيلع حسو .ةحارجلا لوح ام لسخي لب ةقرخلا حسم هئزجي ال حرجلاب رضي
 تهحتو اهيلاوح لسخغيو حرجلا سأر ىلع يتلا ةقرخلا ىلع حسي لحلا رضي الو حسملا رضي ناك
 هرض نإو «هيلع حسم هعزن رضيو اًكلع وأ ءاود هيلع لعجف هرفظ رسكنا ولو « ةدئازلا ةقرخلا
 .ءالا برش عنمت ةداعلا نإ ةداع هرضي ال هنأل هكرت زوجي ال : ليقو . يخركلا هركذ ءهكرت حسملا

 ولو ءاهلوحام لسغالإو ردق نإ اهيلع ءاملا ري قوقش هئاضعأ يف : «يلصملا ةينم يفو
 ةاش لوب اهب تناك نإو «ةهارك ريغب زوجي هنأ دمحم نع اهيلع حسمو ةرارم هعبصأ يف لحد
 ةقرخلا فالخب هركي : ةفينح يبأ دنعو . هب يوادتلل كلذك فسوي يبأ لوق نوكي نأ يغبني : ليق
 ‹ نيهجولا رهظأ يف اهعيمج ىلع حسم اهرض ول رهط ىلعاهعضو : ةيلحلا» يفو . ةسجنلا
 : نالوق هيف هيلإ مميتلا مض بجي لهو

 . ضئارفلا نم ءاش ام هب يلصيو «هيلإ مضي ال : امهدحأ

 : امهدحأ « نالوق هيف ءربلا دعب ةداعإللا بجي لهو «ضرف لكل مميتيو هيلإ مضي : يناثلاو
 اهعزن نم فاخو رهط ريغ ىلعاهعضو ولو «ينزملا هراتخاو « ةفينح يبأ لوق وهو « بجيال
 يف - هللا همحر -دمحأ لاقو . ءيشب سيلو نالوق هيف : ليقو ءادحاو ًالوق داعأو اهيلع حسم

 تداز ولو « كلام لاق هبو هديعي الو يلصي الو اهعضوو اهحسم يف ةراهطلا ربتعت ال : ةياور
 نإ : ليقو «هتباصع نود دصتفملا ةقرخ ىلع حسملا هئزجي حرجلا ىلع دصفلا ةباصع وأ رئابجلا
 . زجي مل هسفنب ةباصعلا دش هنكمأ
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 كلذ لعف مالسلا هيلع هنأل

 حارشلا نم ادحأ رأ ملو ةريبحلا ىلع حسملا لعف يأ :ش ( كلذ لعف مالسلا هيلع يبنلا نأل) :م

 لعف ةي يبنلا نأ باتكلا يف لاق ام كلذ يف لصألاو : لاق لمكألا نأ ريغ اذهل ضرعت نيروهشملا

 . ىضمو مالكلا اذهب ىفتكاو - هنع هللا يضر - ايلع رمأو

 رمع نبا ثيدح نم ٠ هننس» ىف ىنطقرادلا هجرخأ :امهدحأ «ناعوفرم ناثيدح هيف :تلق
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 ثيدح نم يناربطلا هجرخأ رخآلا ثيدحلاو .  اعوفرم ثيدحلا اذه حصي الو « ادج فيعض
 ًاضوت اذإ اهب يبنلا تيأر دحأ موي ةئيمق نبا هامر امل هنأ ةي يبنلا نع -هنع هللا يضر- ةمامأ يبأ

 :« بولطم ريخ» يف يمرضحلا نيدلا لامج خيشلا ركذو « ءوضولاب اهيلع حسمو هتباصع لح
 . ةباصعلا ىلع حسي ناكف هيلع بصعف لاب مظعب هاوادف دحأ موي ههجو حسم مالسلا هيلع هنأ

 . ثيدحلا بتك يف هتيأر امو : يجورسلا لاقو

 ناميلس وبأ لاقو .ريسلا لهأ هركذ دحأ موي ههجو لاب مظعب مالسلا هيلع هتاوادم :تلق

 ركب يبأ نب دمحم نب هللا دبع يبأ ينثدح دمحم نب ميهاربإ ينثدح قاحسإ نب دمحم انثدح

 مظعب دحأ موي ههجو ىواد ب هللا لوسر نأ فينح نب لهس نب ةمامآ يبأ نع هيبأ نع مزح نبا

 ةياور يف دروو ء ل هللا لوسر هامس دعسأ همسا اذه ةمامأ وبأو «بيرغ ثيدحلاو . "لاب
 مدلا كسمأف اهتقصلأف اهتقرحأف ريصح نم ةعطق تذخأ - اهنع هللا يضر - ةمطاف نأ يراخبلل

 : يزارتألا لاق . ةريبجلا ىلع حسم اب يأ (-هنع هللا يضر - اًيلع ) ةي يبنلا يأ ( رمأو)

 دحأ موي هدي ترسك -هنع هللا يضر - اًيلع نأ يور ام ةريبجلا ىلع حسملا زاوج يف لصألاو

 : لاقف « ةرخآلاو ايندلا يف ءاوللا بحاص هنإف هراسي يف هولعجا» : ةي يبنلا لاقف اهنم ءاوللا طقسف

 ىلإ هدانسإب «هرصتخم » يف يخركلا هاور «اهيلع حسما » : لاقف رئابجل اب عنصأ ام ةي هللا لوسر اي
 . هنع هللا يضر - يلع

 ىدحإ راسكنا وه - هنع هللا يضر- يلع نع يور يذلاو «هل لصأ ال ثيدحلا اذه :تلق

 «هننس» يف ةجام نبا هاور «حيحص ريغ اًضيأ وهو « رئابجلا ىلع حسم اب هرمأ ةَ يبنلا نأو هيدنز

 ةيارلا بصن عجار « يدهملا نب دمحأ نب دمحم : وه ةرامع وبأو )١/ ٠٠٠( ينطقرادلا ننس : فيعض )١(

(11/1). 

 )۲٠٤/1( عمجملا . « فيعض وهو يندعلا رمع نب صفح هيف» : لاقو «ريبكلا » يف يناربطلل يمثيهلا هازع (۲)

 انث ليقع نب هللا ديبع نب هللا دبع نب دمحم انث فاوصلا دواد نب قاحسإ انثدح : هدانسإ يعليزلا ظفاحلا ركذو

 . (۲۹۷ /1) ةيارلا بصن . ثيدحلا ركذف . . . ةمامأ يبأ نع لوحكمو دعس نب دشار نع رمع نبا صفح

 . ةَ هللا لوسر حرجب اهقاصلإو ريصحلل ةمطاف قرح نم يراخبلا هاور ام حيحصلاو « لسرم ربخلا اذه (۳)
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 س ا کے ےک ا و ج ےک ج
 يضر- بلاط يبا نب يلع نب نيسحلا هدج نع هيبأ نع يلع نب ديز نع دلاخ نب ورمع ثيدح نم
 7 رئابجلا ىلع حسمأ نأ ينرمأف الإ ينلا تلأسف يدنز ىدحإ ترسكنا : : لاق -مهنع هللا
 : يطساولا دلاخ نب ورمعو : ينطقرادلا لاق ««امهننس »يف يقهيبلا مث ڈ ينطقرادلا هجرخأو
 يلع نب ديز نع هاورف ةيحد نب ىسوم نبا هيلع دلاخ نب ورمع عبات دقو : يقهيبلا لاقو . كورتم
 يبأ تلأس : «هللع» يف متاح يبأ نبا لاقو . عضولا ىلإ بوسنم « كورتم : ةيحد نباو « هلثم
 ا ال لطاب ثیدح اذه : لاقف « هئابآ نع يلع نب ديز نع دلاخ نب ورمع هاور ثيدح نع

 ورمع : هيوهار نب قاحسإ لاق : «هباتك» يف ناطقلا نبا لاقو «ثيدحلا كورتم دلاخ نب ورمعو
 اذه يليقعلا ىورو «نومأم الو ةقث ريغ باذك : نيعم نبا لاقو . ثيدحلا عضي ناك : دلاخ نبا
 نع هبیذکت لقنو هب الإ فرعی الو هيلع عباتی ال : : لاقو دلاخ نب ورمعب هلعأو هئافعض يف ثيدحلا
 يلع نب ديز نع ةجام نبا هجرخآ ام ةريبجلا ىلع حسملا بوجو هجو : يجورسلا لاقو . ةعامج
 :( برغملا» يفو : لاق مث «هرخآ ىلإ . . دحأ موي يدنز ىدحإ ترسك : هيف «هرخآ ىلإ
 موي يدابلاو : «بولطم ريخا»و «طوسبملا» يف ركذو ءركذم دنزلا نأل ؛ يدنز یدحإ ترسکو
 .«طيحملا »يف هركذ اذكهو ةجام نباه هركذ امك دحأ موي هباوصو ۰٤ برغم ا »يف هركذ امك ربيخ
 فيك يجورسلا نم بجعلاو . انركذامك لصأ هل سيل ثيدحلا لاز الو باوج اذه نأل :تلق
 .ناسحلا وأ حاحصلا يف لصأ اھل يتلا ثيداحألا هعابتا عم هلاق يذلا اذهب يضر

 - رباج ثيدح بابلا اذه يف لصألا :لوقي نأ حارشلا نم هريغو يزارتألل نكي ناكو
 انثدح :لاق يكاطنألا نمحرلا دبع نب ىسوم انثدح «هننس» يف دواد وبآ هاور -هنع هللا يضر
 ةرفس يف انجرخ : لاق -هنع هللا يضر-رباج نع ءاطع نع قيرخ نب ريبزلا نع ةملس نب دمحم
 يف ةصخر يل نودجت له : هباحصأل لاقف ملتحا مث هسأر يف هجشف رجح انم الجر باصأف
 يبنلا ىلع انمدق املف «تامف لستغاف ءاملا ىلع ردقت تنأو ءةصخر كل دجن ام :اولاقف ءمميتلا
 هيفكي ناك اغنإ لاؤسلا يعلا ءافش اغإف ءاوملعي مل ذإ اولأس الأ هللا مهلتق هوللتق : : لاقف كلذب رخ ةي
 .(هدسج رئاس لسغیو اهبلع حسم مث ةقرخ هحرج ىلع (یسوم كش) بصعی وآ رصعیو مميتي نأ

 «(۲۲۹/۱)= = ينطقرادلا ننس « )٤۹/1( متاح يبأ نبال للعلاو )١٤١( ٠ ةجام نبا ننس : ادج فيعض (1)
 . (۲۸۸/۱) يقهيبلاو

 « هنع ةعرز ابأو يبأ تلأس : متاح يبأ نبا لاقو ٠١,( ء۹٩۱۸ /۱) ينطقرادلا ننس : هلاسرإ باوصلاو لولعم (۲)
 . ثيدحلا دنسأو سابع نبا نع ءاطع نع ملسم نب ليعامسإ نع يعازوألا نع نيرشعلا يبأ نيا هاو : :الاقف
 وهو هرخآب يعازوألا هلسرأو «ءاطع نع ينغلب : ليقو « ةَ يبنلا نع نع ءاطع نع ليقف يعازوألا ىلع فلتخاو
 . ينطقرادلا هلاق .باوصلا
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 عرشب ىلوأ ناكف « فخ لا عزن يف جرحلا قوف هيف جرحلا نألو هب - هنع هللا يضر - اًيلع رمأو

 . تيقوتلاب فيقوتلا مدعل فقوتي الو « نسحل ا هركذ ءاهرثكآ ىلع حسم اب ىفتكيو حسملا

 يف فالتخا عم بابلا اذه يف يور ام حصأ ثيدحلا اذه : «ةفرعملا» يف يقهيبلا لاقو

 رسکب : يعلاو « قيرخ يف ةمجعملا ءاخلا مضو ريبزلا يف ارنا ت قیر یری ااو دا

 . لهحجلا“: ءايلا ديدشتو « ةلمهملا نيعلا

 [و] اهبيصعت دعب رئابجلا ىلع حسملا زاوج ىلع ليلد : ثيدحلا يفو « هبصعي ىنعجب : هلوق

 ري ملو «ءاملاب هندب رئاس لسغو مميتلا نيب عمجل اب رمأ هنأ ةصقلا يف يباطخلا لاق :تلق نإف

 ءاملا نيب عمج احورجم هئاضعأ لقأ ناك نإ : يأرلا باحصأ لاقو . رخآلا نود اًيفاك نيرمألا دحأ

 نيب عمجي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع رمأي مل :تلق . هدحو مميتلا هافك رثكألا ناك نإو «مميتلاو

 هندب رئاس لسغيو ةحارجلا ىلع حسييو مميتي نأ هل حورجملا بنجلا نأ نيب اغنإو « لسغلاو مميتلا

 رئاس لسغیو : هلوق لمحیو «اًحیرج هندب رشک ناک اذإ ام ىلع « حسو ممیتی : هلوق لمحیف
 « اًحيرج هندب رثكأ ناک اذإ هدسج رئاس لسغیو : هلوق هیلعو « اًحیحص هندب رثکأ ناک اذإ هدسج

 ام بهذملا لب «حيحص ريغ طلغف هجولا اذه ىلع انبهذم يباطخلا لقن امأو ةحارجلا ىلع حسييو

 .ءاملاو بارتلا نيب عمجلا اندنع سيلو هانركذ

 يف ررضتي هنأل :ش ( فخلا عزن يف جرحلا قوف) :م ةريبج لا عزن يف يأ :ش (هيف حرجا نألو) :م

 فخلا حسم نم ىلوأ ةريبجلا حسم ناكف يأ :ش ( حسملا عرشب ىلوأ ناكف) :م فخلا عزن نود كلذ

 : يزارتألا ةخسن يفو . ةريبجلا رثكأ ىلع يأ :ش ( اهرثكأ ىلع حسملاب ىفتكيو) :م ةيعورشملا يف

 . روكذملا وأ روبجملا ليوأت ىلع ريمضلا ركذي :لاقو « فلكت مث هرثكأ ىلع يأ

 دارملا سيلو ةريبحجلا بحاص وه روبجملا نأل « حيحص ريغ روبجملا ليوأت ىلع : هلوق :تلق

 ةريبجلا رثكأ حسمب < ءافتكالا دارملا اغنإو ¢ ةريبحلا بحاص رثكأ ىلع حسملاب ءافتكالا

 حسم نإو هأزجأ رثكألا ىلع حسم اذإ هنأ «هئالمإ» يف ركذ هنإف دايز نبا :ش ( نسحلا هركذو) :م

 . رثكألا ليقو « باعيتسالا هيف ضرغلاو :«يجورسلا » يفو . هئزجي ال فصنلا ىلع

 باتك يف ركذو «ضعبلا نود ضعبلاب ءافتكالا الإ ةياورلا رهاظ يف ركذي مل :تلق

 حسي نأ هيلعف ةباصعلا ىلع حسم اذإ : -هنع هللا يضر- ةفينح وبأ لاق : نسحلا لاق : «ةالصلا»

 هركذام حيحصلا : « يفاكلا» يفو . رثكألا ىلع وأ ةباصعلا عيمج ىلعو حرجلا عضوم ىلع

 تقو هل سيل ةريبجلا ىلع حسملا يأ :ش ( تقوتيالو) :م . ةحارجلا ةماع ىلإ يدؤي الفل نسحلا

 الو رثآ هيف دري مل ثيح تقولا يف اًيش هعامس مدعل ينعي :ش (تيقوتلاب فيقوتلا مدعل) :م مولعم
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 ام اهتحت امل لسغلاك اهيلع حسملاو مئاق رذعلا نال ؛ حسملا لطبي ال ءرب ريغ نع ةريبحج لا تطقس نإو

 ردق هنأل ؛ لبقتسا ةالصلا يف ناك نإو رذعلا لاوزل لطب ءرب نع تطقس نإو . اًيقاب رذعلا ماد

 . ملعأ هللاو . لدبلاب دوصقملا لوصح لبق لصألا ىلع

 حسمو ةريبجلا حسم نيبو ثيدحلاب تقؤم هنإف فخلا حسم فالخب ءربلا تقو ىلإ حسميف ربخ

 :هوجو نم قرف فحل ا

 . روكذملااذه : لوألا

 لبق هسبل اذإ زوجي ال فخلا حسمو « ءوضو الب اهدش نإو زوجي ةريبحلا حسم نأ :يناثلا

 . لجرلا لسغ

 لسغ بجوف حسملا لطي فخلا عزنو حسملا لطبي ال ءرب نع ال ةريبحلا طوقس نأ : ثلاثلاو

 .لجرلا

 نأل ‹ حسملا لطبي ال ) :م ةحص ريغ نع يأ ءابلا مضب :ش ( ءرب ريغ نع ةريبجلا تطقس نإو) :م

 ام اهتح امل لسغلاك) :م ةريبج لا ىلع يأ :ش ( اهيلع حسملاو) :م هلمع صح رملا لمعيف :ش ( مئاق رذعلا

 ول امك حوسمملا لاز نإو حسملا لوزي الف :ش ( رذعلا لاوزل لطب ءرب نع تطقس نإو ءاّيقاب رذعلا ماد

 ىلع حسملا :“ ىبتجملا» يفو . رذعلا ةلعل ال عنام هنأل فخلا فالخب هرعش قلح مث هسأر حسم

 ىلوألا ةثالثلا : لئاسم رشع يف رهظت هتدئافو « فخلا ىلع حسملا فالخب اهتحت ال لسغلاك ةريبجلا

 . اهانرکذامک

 .ايلعلا ىلع حسملا زاج ةباصع وأ ىرخأ اهيلع دش مث حسماذإ : ةعبارلاو

 . امهيلع حسي مث نيفخلا سبل مث نيلجرلا يف رئابحجلا ىلع حسم : ةسماخلا

 . نيتياورلا فالتخا ىلع طرش اهرثكأ وأ امهيلع حسملا يف باعيتسالا : ةسداسلا

 . حسملا لطبي ال ةباصعلا وأ رئابجلا تحت ءاملا لحدأ اذإ : ةعباسلا

 . هيف تاياورلا عيمج يف دشلا طرتشي ال هنأ : ةنماثلا

 . سأرلا ىلع نكي مل اذإ ضعبلا دنع هيف ثيلثتلا نم : ةعساتلا

 اهيلع حسملا زاج لجرلا وأ ةعوطقملا ديلاك ديلا عباصأ ثالث نم لقأ يقابلا ناك اذإ : ةرشاعلا

 . فخلا ىلع حسملا فالخب

 وهو :ش ( لصألا ىلع ردق هنأل لبقتسا ةالصلا يف) :م ةريبح لا طوقس يأ :ش ( ناك نإو) :م

 ءاملا دجي مميتملاك راصف « ةريبجلا حسم وهو :ش ( لدبلاب دوصقملا لوصح لبق) :م نيفخلا ىلع حسملا

 اهتحت امل لسغلاك ةريبجلا حسم نأ :« تادايزلا» يف ركذو . كلذل اهيلصي هنإف هتالص لالخ يف
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 ىدحإ يف نيفخلا ىلع حسي ال اذهلو « لسخغلا نع لدب نيفخلا ىلع حسم او « لدبم لدبب سيلو

 فخلا ىلع حسم ولو «لدبلاو لصألا نيب عمجلا ىلإ يدؤي هنأل ىرخألا لجرلا لسغيو نيلجرلا
 ماد ام ةريبج لا ىلع حسملا نأ تبثف « اهلسغ بجيو « زوجي الف امهنيب اعمج نوكي ىرحخألا يف
 . لدب ال لصأ وهو لضفأ اًيقاب رذعلا

 . ةبعكلا ةهج نع لدب يرحتلا ةهج نأ عم لبقتسي ال هيف اطخلا رهظ اذإ يرحتلا ةلأسم دروأو

 ‹كلذك يرحتلا قح يف يقبف خسنلا قيرطب ناك هلصأ نأ امل هلبق ال خسنلا ةمالعب كلذ نأب بيجأو

 ملعأ هللاو ‹ لبقتسيالو « ينبي كلذلف بئاغلا تح يف ال مئاقلا قح يف رهظي خسنلاو

 . باوصلاب
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 ةضاحتسالاو ضيحلا باد

 ( ةضاحتسالاو ضيحلا باب) :م

 ًأدتبم ربخ هنأ ىلع «هعافتراو ةضاحتسالا ماكحأو ضيحلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 باتكلاو عونلا بابلاو . ضيحلا باب ذخ ريدقت ىلع بصتتني نأ زوجيو «ءانركذامك فوذحم

 . عاونألا ىلع لمتشي
 ‹ طاقسإ ةصخر وه ذإ ءوضولا نكرل طقسم فخلا نإ ثيح نم نيبابلا نيب ةبسانملا هجو

 ًالصأ ةراهطلا نايب يف هنأل :ليقو « كلذك طقسمو مدقم ءزجلاو ءهناكرأ عيمحجل طقسم ضيحلاو

 . طقسم هنأل ضيحلا رخأف « ضعبلا نم فلخ حسملاو « لكلا فلخ مميتلاو « اًقلخو

 ‹ اًملخو ًالصأ ثادحألا نم ةراهطلا ماكحأ نايب نم غرفامل : -هللا همحر- يزارتألا لاقو

 ةرثكل وأ ةدح ىلع ماكحأب هصاصتخال ضيحلا مدقو «ساجنألا نع ةراهطلا نايب يف عرش

 . كلذ ريغو دجسملا لوخدو نآرقلا ةءارقو ةالصلا ةمرح ثيح نم ثادحألاب هتبسانم

 ءربكألاو رغصألا ثدحلا وهو هعوقو رثكي ام ميدقتلاب قحألا نأ : هلصاح ام يقانغسلا لاقو

 ضيحلا وهو كلذ ىلإ ةبسنلاب هعوقو لقيام هيلع بتر مث ءامهتاقلعتم عمامهركذ مدق كلذلف
 باب ريخأت ىلوألا ناك :لاقي ال « هيلع همدق سافنلا نم اعوقو رثكأ ناك ال ضيحلاو « سافنلاو

 باب هيلع بتري مث ساجن ألا نع ةراهطلا نايب ىلإ جاتحيف ثادحألا نع ةراهطلا نيب هنأل ؛ ضيحل ا

 يف هركذ يغبنيف ةبانجلا مكح ضيحلا مكح نإ : لوقن انأل ساجنألا نم ةراهط هنأ رابتعاب ضيحل ا

 . ساجنألا نود ثادحألا ةراهط

 . ظلغم سجن مدلا نأ رابتعاب ةساجنلا ةيمست حصي :تلق نإف

 اذكف ثادحألا نع ةراهط امهنع ةراهطلاف «مكحلااذه يف ناكراشي طئاغلاو لوبلا :تلق

 ساجنألاب ال ثدحألاب ةصتخم بابلا اذه يف ةروكذملا ماكحألا رثكأ نأل «ضيحلا نع ةراهطلا

 . اهريغو دجسملا لوخدو فاوطلاو نآرقلا ةءارق ةمرحك

 نأل :تلق ءامهيلع ًالمتشم ناك نإو « سافنلا نود ضيحلاب بابلا اذه بقل مل :تلق نإف

 : ضيحلا يف ةي لاقو [. . .] سافنلا نود -مالسلا هيلع - مدآ تانب نيب ةدوهعم ةلاح ضيحلا

 . "«مدآ تانب ىلع یلاعت هللا هبتک ءيش اذه»

 جرخأو . اًقلعم يراخبلا هاور « ليئارسإ ينب ىلع ضيحلا لسرأ ام لوأ ناك : مهضعب لاقو

 ««جحلا » يف امهالک ۱٤۹-۱١۱( /۸) ملسمو « ٤1۱۹( /۳) « هحیحص) يف يراخبلا هاور : هيلع قفتم حیحص (۱)

 . -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم

114 



euauanenununancncnanenecanavecanneccnenanesnenecnencenennenanennsacsennnnnennnnnnnenscacaoncnevnnee 

 نولصي ليئارسإ ينب يف ءاسنلاو لاجرلا ناك : لاق حيحص دانسإب دوعسم نبا نع قازرلا دبع

 «دجاسملا نم نهعنمو ضيحلا نهيلع ىلاعت هللا ىقلأف «لجرلل فرشتست ةأرملا تناكو ءاعيمج

 .هوحن < -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع هدنعو

 ضيحل ا ءادتبا نأ -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع حيحص دانسإب رذنملا نباو مكاحلا یورو

 . "ةا نم تطبه نأ دعب -مالسلا اهيلع -ءاوح قح ىلع ناك

 : هريغو « - امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ىور يربطلا نأل «هجوأو برقأ اذه :تلق
 يأ ۷١(. ةيآلا :دوه) (تكحضف ةمئاق هتأرماو) :- مالسلا هيلع- ميهاربإ ةصق يف ىلاعت هلوق نأ

 هريسفت : يف عضاوم ةرشع يف هيف مالكلا مث . بير الب ليئارسإ ينب ةروس يف ةصقلاو «تضاح

 . همکحو « هتوبث تقوو « هناوأو «هناولأو «هردقو «هطرشو «ءهنکرو « هببسو « اعرشو « ةغل

 ةرجش يهو ةرمسلا تضاح : لاقي «جراخلا مدلا :« ةياردلا» بحاص لاقف : ةغل هريسفت امأ

 : يزارتألا لاقو «مدلاك ءيش اهنم جرح اذإ بنرألا تضاح : لاقيو «مدلاك ءيش اهنم ليسي

 : لمكألا لاقو . مدلااهنم جرخ اذإ بنرألا تضاح :لاقي « مدلا جورخ : ةغللا يف ضيحلا

 . ةعيرشلا جاتو يقانغسلا لاق كلذكو « بنرألا تضاح هنمو « جراخلا مدلا ةغللا يف ضيحل ا

 ءامهوحن وأ ءام وأ اًمد ناك ءاوس ناليسلا نع ةرابع ةغللا يف ضيحلا لب كلذك سيل :تلق

 يفو .مدلا هبشي رمحأ اًميش فذقاذإ نوجشملا ضاحو « يداولاو ليسلا ضاح : لاقي

 : ليقع نب رامع لاق « رمحألا غمصلا اهنم جرخ اذإ : ةرمسلا تضاح :«طوسبملا»

 محاوطلا لويسلا تاضيح نهيلع ٠ تضيحو يرارذلا نهاضح تلاح

 ةمحط نم ةمحاط عمج محاوطلاو . تيبلا اذه دشنأ مث لييستلا ضييحتلا : يناغاصلا لاقو

 'ضيحت ةآرملا تضاحو بنرألا تضاح :لاقيو . ليللا ةمحط كلذك همظعمو ةعفد يهو « ليسلا

 يفو «ىنعجب اهلك زاجو ضاحو ضاحو ضاح : ينايحللا نعو ءاًضيحمو اًضاحمو اًضيح

 . جرفلا وهو «ضيحلا عضوم ضيحلملا : «برغما»
 . ثيدحلا ظافلأ يف تدرو اهلكو ةئيهلاو نامزلاو عضوملاو دعلا هنم فرصتي :تلق

 لاقف «كلذ ىف ةاحنلا فلتخاو ءءات ريغب ةتباثلا ةحيصفلا ةغللا ىفو «ضئاح ةأرملاو

 عراذك ضيح تاذ يأ ضئاح ىنعم هدنع بوسنملا ةلزنم ناك لعفلا ىلع ةزثاج نكت ملال : ليلخلا

 تباث قالطلا نأ ىنعمب قالط تاذ يأ : ةيآلل دعاقو ثماطو قلاط اذكو نبالو سماطو رماتو

 )١( يراخبلل هحرش يف ظفاحلا هدانسإ ححصو )١/ ٤٠١(.

1۰ 



‘esssencancrnenenannnDVDOCOBLGGAALVNCQODOGACGCRRONAGDNQAGONGORLOOVOVLCONRAVCONRORAGGS anan 

 ىنعجب :اولاق ۲١( ةيآلا : ةقاحلا) ¢ ةيضار ةشيع يف # : ىلاعت هلوق هيلع دري يجورسلا لاقو .اهيف

 . ءاتلاب يتأ دقو اضر تاذ

 هنأل درطي ال هنكل سفن ليوأت ىلع ةعبرو ةفصن مالغ هريظنو « قلاطو سماطو ثماطو ضئاح

 ثنؤملاب صوصخم هنأل ثينأتلا ةمالع نع ىنختسا هنأ نييفوكلا بهذمو « عامسلا ىلع روصقم

 . ةعضرم يهف تعضرأو « ةضئاح يهف ةأرملا تضاح وحن[. .... . . ]و

 ‹ كراعلاو ‹ سرادلاو ‹ سماطلاو « ثماطلاو ٠ ضئاحلا : ءامسأ ةرشع ضئاحللو

 ةثلخملا ءاثلاب ثماطلاو سفانلاو ربصملاو ربكلا : يوونلا لاقو . رباكلاو « كرافلاو « كحاضلاو

 مسا رسكلابو « ةأرملا : حتفلاب ضيحلاو « ضئاوحو ضيح ءاسنو « هرخآ يف ةزمهلاب « ءاطلاو

 لاق . ةضيحلا تلبقأ اذإ : يوونلا «بيذهت »يفو «ةلاحلاو ةأرملا اهب رتست يتلا ةقرخلاو مدلل

 يضاقلا هدرو « ةلاحلا اهب دارملا نأل «رسكلاب باوصلاو أطخ وهو حتفلاب نوثدحملا لاق : يباطخلا

 . ضيحلا لبقأ اذإ دارملا نأل ؛ حتفلا رهظألا :اولاقو نورخآو ضايع

 وهو محرلا نم جراخلا مدلا نع ةرابع وهو : «عئادبلا » بحاص لاقف ءاعرش هريسفت امأو

 : يرهزألا روصنم وبآ لاقو . مولعم تقو يف ارادقم ةدالو بقعيال ةدالولاو عامجلا عضوم

 : ةفرع نبا لاقو . محرلا ندعم نم ةداتعم تاقوأ يف اهغولب دعب ةأرملا محر ضفني مد ضيحلا

 نأل ؛ ىنعمو اًظفل هدح اذه : يجورسلا لاقو . ءاملا هيف عمتجي ضوحلا هنمو مدلا عامتجا ضيحل ا

 .واولا نود ءايلاب نيعلا لتعم نم وهو « عامتجالا نود ناليسلا نم ضيحلا

 نمامهنأل « واولا ىلع ءايلاو « ءايلا ىلع واولا لخدت برعلا نأل « ءيطخمل إ هأطحخأ :تلق

 . ليسي يأ هيلإ ضيحي ءاملا نأل ضوح ضوحلل ليق هنمو : يرهزألا لاق . ءاوهلا وهو دحاو دح

 مد وه ٠: ةياردلا» بحاص لاقو .هجورحخ ءادتباب ةغلاب ةأرملا هب ريصت مد ضيحلا : يخركلا لاقو

 ةميلسلا ةأرملا محر هضفني مد وه : يلضفلا لاقو . لبقلا وهو صوصخم عضوم نع جراخ دتم

 . «ىفاكلا» بحاص ذخأ هنمو « رغصلاو ءادلا نم

 ةضاحتسالا مدو تاحارجلا نم ةجراخلا ءامدلاو فاعرلا نع زرتحا : ةأرملا محر : هلوق

 مكح يف سافنلا نإف « سافنلا نع زارتحا ءادلا نم ةميلسلا : هلوقو . محر مدال قرع مداهنأل

 لبق ةريغصلا هارت مد نع زارتحا رغصلاو : هلوقو «ثلثلا نم اهتاعربت تربتعا ىتح ةضيرملا

 . عرشلا يف ربتعي ال هنإف نينس عستب اهغولب

 . ةأرما محر هضفني : هلوقب كلذ جرح دقو ءارهاظ محر مدب سيل ةريغصلا هارت ام :تلق نإف
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 . دسافب سيل ةأرملا محر نم جرخي يذلاو دساف هنكلو مد :تلق

 . رغصلاو : هلوقب زرتحا كلذلف ةضاحتسا ةريغصلا هارت يذلا :تلق نإف

 ءاًضيح نوكي ال ةفص ىلع ضيح رثأ ىلع الإ نوكت ال اهنأل ةضاحتسا : هل لاقي ال :تلق
 .دساف مد هنأ :انلق كلذلف

 ةرجش نم تلوانت ال -مالسلا اهيلع- ءاوح انمأ نأ : ليقف « ءادتبالا يف ضيحلا ببس امأو
 . ةمايقلا موي ىلإ اهتانب يف يقبو كلذب هللا اهالتبا دلخل ا

 . هب موقي ضيحلاو « ءيشلا كلذ هب موقي ام ءيشلا نكر نأل ؛ مدلا رود دادتماف : هنكر امأو

 . لبحلا نع محرلا غارفو امكحو ةقيقح رهطلا باصن مدقتف : هطرش امأو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب ءىجيسو رثكألاو لقألا ناعونف : هردق امأو

 مدقو «هرخآ ىلإ . . ةأرملا هارت امو : هلوق دنع ىلاعت هللا ءاش نإ ءيجيسف : هناولأ امأو
 ءةفصلا ىلإ ةعجار ةيفيكلاو «تاذلا ىف رادقملا نع ةرابع : ةيمكلا نأل « ةيفيكلا ىلع ةيمكلا
 . ةفصلا ىلع ةمدقم تاذلاو

 : ليقو « نينس تس : مهضعب لاقف « اهغولبب مكحلا ةدم يف فلتخا دقف : هناوأ نايب امأو

 ءاننامز يف ةداعلل ارابتعا ةنس ةرشع اتنثا : قاقدلا يلع وبأ لاقو . - امهنع هللا يضر-دمحأو
 . «طيحملا »ىف اذك

 تادلوملا يف - هللا همحر- دمحم نعو «ةنس نوتس : ليقف « سايإلا نامز يف فلتحخاو

 ربتعي :ليقو ءاهتبارق نم اهبارقأ : ليقو « ةنس نوسمخو سمخ تايمورلا يفو « ةنس نوتس

 يف نوتسو ةيمجعلا يف ةنس نوسمخ :دمحأ نعو « نادلبلا فالتخاب عئابطلا فالتخال اهبيكرت
 . ةيبرعلا

 سايإلا اهنظ ىلع بلغ اذإف «ءيشب ردقي مل : ليقو « ةنس نوتس : يناغاصلا لاقو

 لطبت ال اهمامت دعبو اهتدع نم ىضم ام ىضقناو روهشلا ءانثأ يف امد تأر ولو « روهشلاب تدتعاف

 - ةشئاع لوق وهو« هيلع اننامز يف ىوتفلاو « ةنس نوسمخو سمح :رثكأالادنعو «راتخملا وهو

 - مهنع هللا يضر- يزارلا لتاقم نب دمحمو «كرابملا نباو « يروثلا نايفسو - اهنع هللا يضر

 نايبب بابلا أدتباو تقولا ركذي مل فنصملاو « يدنقرمسلا ثيللا وبأو ىيحي نب رصن ذخأ هبو
 . مكحلاب مث نوللاب مث رادقملا
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 اهيلايلو مايأ ةئالث ضيحلا لقأ

 دعب مدلا اهب رمتسا اذإ ةأرملا تضاحتسا : لاقي «ضيحلا نم لاعفتسا وهف ةضاحتسالا امأو

 . هرثكأ ىلع داز وأ ضيحلا لقأ نع صقن امل مسا : عرشلا يفو . ةضاحتسم يهف اهمايأ

 «تقولا فورعم ريغ اردان ناك امل : يناشلاو ءاهيلإ ينب اًقورعمو اداتعم لوألا ناك ال :تلق

 .هلعاف مسي مل امل ينب ناطيشلا نم ةضكر اهنأ انركذ امك « ناطيشلا ىلإ اًبوسنم ناكو

 ينعيو نيطلا رجحتسا يف امك لوحتلل نوكت نأ زوجي :تلق ؟ هيف نيسلا هذه ام :تلق نإف

 . ةضاحتسالا مد وهو همد ريغ ىلإ ضيحلا مد لوحت اًضيأ

 رثكألاو لقألا نأل اذه انديق امنإو « ضيحلا ةدم لقأ يأ :ش ( اهيلايلو مايأ ةثالث ضيحلا لقأ) :م

 جحلا# :هريظنو ريدقتلا نم دب الف اًسضيح تسيل مايألاو « مايألا يه ةثالثلاو «هيلإ فاضملا ضعب

 مايأ ةثالث عفر زوجيو « هتقو وأ هنامز وأ جحلا ةدم يأ (۱۹۷ ةيآلا : ةرقبلا) € تامولعم رهشأ

 . فرظلا ىلع بصنلا امأو « أدتبملا ربخ اهنوكلف عفرلاامأ « اهبصنو

 يبأ نع نسحلا ىورو « يروثلا لاق هبو « فنصملا هركذ يذلا وه ةياورلا رهاظ نأ ملعا مث

 «« طوسبملا» يف هركذ ناتليللا وهو يلايللا نم اهللختي امو مايأ ةثالث هنأ : - هللا همحر- ةفينح

 لايل ثالثلا ديري الو مايألا هذه ضعب يف عقت لايلاهيلايل : هلوقب ديري : عيبانيلا» يف لاقو
 مويلا لوأ يف تأر ول : - هنع هللا يضر- ةفينح وبأ لاق اذه ىلعف مايأ ثالشب هريدقتل ةردقم

 اذه « يشعلاب عطقنا مث ثلاثلا مويلا يف هتأر مث « ةعاس يناثلا مويلا يف هتأر مث عطقناو اًمد ةودغ

 ريغ اًضيح نوكي ىتح ةعاس عطقني ال ثيحب مايأ ةثالث ىلإ دت مدلا نوك نأ ملعا مث . هلك ضيح

 وهو ‹« ضيحلل لطبم ريغ ادعاصف نيتعاس وأ ةعاس عاطقنا لب اردان الإ نوكي ال كلذ نأل « طرش

 : رخآ عضوم يف لاقو «موي ضيحلا لقأ : «ةيلحلا» يفو « ةليلو مويب ريدقتلا يف مالسلا هيلع هلوق

 لوق وهو« ةليلو مويادحاو ًالوق لاق نم مهنمو « نالوق هيف : لاق نم انباحصأ نمف « ةليلو موي
 . ضيحلا ماكحأ هيلع عرفتو يعفاشلا هيلع صنو ‹رهظألا وهو « - هنع هللا يضر - دمحأ

 . دواد لوق وهو ادحاو ًالوق اموی : لاق نم مهنمو

 يف هلقأ نأ : بهو نبا هنع یورو «تادابعلا ىف هلقأل دح ال :-هنع هللا ىض - كلام لاقو

 تأر ول اهنأ ىلعاوعمجأ : يربطلا ريرج نب دمحم لاقو ءاهيلايلب مايأ ةسمخ ءاربتسالاو ةدعلا

 هلقأ :لوقي هنإف -هللا همحر- كلام فالخب « هروصتي مل هنأك اًصضيح نوكي ال عطقناو ةعاس مدلا

 مد نع لصفنملا مدلا لابقإ ضيحلا لب « مايألاب دح هرثكأل الو هلقأل سيل : ةفئاط تلاقو «ةعفد

 .ةضاحتسالا
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 مايأ ةثالث بيثلاو ركبلا ةيراجلل ضيحلا لقأ : مالسلا هيلع هلوقل ةضاحتسا وهف كلذ نم صقن امف

 اهيلايلو

 يأ :ش (وهف) :م اهيلايلو مايأ ةثالث وه يذلا ضيحلا لقأ نم يأ :ش ( كلذ نم صقن امف) :م
 اذإ مايألا نأل « ديهشلا ردصلا هلاق «ىوتفلا هيلعو « ةعاسب ولو اندنع :ش ( ةضاحتسا) :م صقانلا
 :مانركذ امك ضيحلا يفنت اهنم ةعاس ناصقنف « يلاوتلا نم اهن نايبب تمظتنا عمجلا ظفلب تركذ
 - ةشئاع نع يور ثيدحلا اذه :ش ( اهيلايلو مايأ ةئالث بيشلاو ركبلا ةيراجلل ضيحلا لقآ : يب هلوقل)

 . مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم [ضعب نعو] - اهنع هللا يضر

 ٹیدح نم «هننس »يف ينطقرادلاو . «همجعم» يف يناربطلا هاور ةمامأ يبأ ثيدح : لوألا

 -هنع هللا ىضر- ةمامأ ىبأ نع لوحكم نع ريثك نب ءالعلا نع كلملا دبع نع ميهاربإ نب ناسح
 يهف داز اذإف « مايأ ةرشع نوكي ام رثكأو « ةثالث بيشلاو ركبلا ةيراجلل ضيحلا لقأ » : لاق ةَ يبنلا نأ

E 

 لاهنملا نب دامح ثيدح نم «هننس» يف ينطقرادلا هاور عقسألا نب ةلثاو ثيدح : يناثلا

 لقأ» : ا هللا لوسر لاق :لاق عقسألا نب ةلثاو نع لوحكم نع دشار نب دمحم نع يرصبلا

COS e E 
 مايأ ةرشع هرثكأو مايأ ةئالث ضيحلا « :

 دمحم نع لماكلا» ىف يدع نبا هجرخأ -هنع هللا يضر- لبج نب ذاعم ثيدح : ثكلاثلا

 ةضاحتسم يهف كلذ ىلع داز امف « مايأ ةرشع قوف ضيح الو « مايأ ةثالث نود ضيح ال ١ : لوقي ةي

 تأر نإف « اًموي نيعبرأ قوف سافن الو « نيعوبسأ نود سافن الو « اهئارقأ مايأ الإ ةالص لكل ًاضوتت

 . «نيعبرأ دعب الإ اهجوز اهيتأي الو « تلصو تماص نيعبرألا نود رهظلا ءاسفنلا

 دبع هيف :لاقو «ريبكلا»و٠ طسوألا» يف يناربطلل يمشيهلا هازعو ء(۲۱۸/۱) ينطقرادلا ننس : ادج فیعض (۱)

 « (۳۷۳ ء۰۳۷۲ /۰)۲ لماکلا »يف يدع نبا هاورو (۰ /۳) عمجلا .وه نم يردنال «يفوكلا كلما

 . يعخنلا دواد يبأب هلعأ : لاقو «ءافعضلا» يف نابح نبال يعليزلا ظفاحلا هازعو « ميهاربإ نب ناسح : ر هلعأو

 . (۲۷۳ /۱) ةيارلا بصن

 .ها . فيعض سنأ نب دمحأ نب دمحمو «لوهجم» لاهنملا نب دامح : لاقو (۲۱۹ /۱) ينطقرادلا هاور (۲)

 ةيارلا بصن» . هل نابح نبا فيعضت لقنو « لاهنملا نب دامح خيش دشار نب دمحم : ب يعليزلا ظفاحلا هلعأو :تلق

 . ٥٤٤( /۳) «لادتعالا نازیم»و « (۲۹۷) «يزوجلا نبا ءافعض» نم هتمجرت رظناو «(۲۷۳ ۳

 يعليزلا ظفاحلا هازعو . يماشلا ديعس نب دمحم ةمجرت « )۱۳۹/7-٠٤١١( «لماکلا» يف يدع نبا هاور (۲)

 ريغ هثيدحو « لوهجم » هلوق لقنو . يفدصلا نسحلا نب دمحم : ب هلعأ :لاقو «ءافعضلا» يف يليقعلل

 . )١/ ۲۷۴٤( «ةيارلا بصن» ١ ظوفحم
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 نم «ةيهانتملا للعلا »يف يزوجلا نبا هاور -هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ ثيدح :عبارلا

 . ٤ وي رشع ةسمخ نيتضيحلا نيب ام لقأو « رشع هرثكأو ثالث

 رانيد نب نسحلا نع « لماكلا »يف يدع نبا هجرخأ -هنع هللا يضر- سنأ ثيدح : سماخلا

 ةئالث ضيحلا لقأ » : لاق وك هللا لوسر نأ - هنع هللا ىضر- كلام نب سنأ نع ةرق نب ةيواعم نع

 ° ةضاحتسم يهف رشعلا زواج اذإف « ةرشعو ةعستو ةينامثو ةعبسو ةتسو ةسمخو ةعبرأو مايأ

 یورو : لاق « قيقحتلا» يف يزوجملا نبا هركذ - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح : سداسلا

 : لاق هنأ ةي يبنلا نع - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ناولع نب نيسح

 ثالث هلقأو رشع ضيحلا رثكأ»

 دبع : ةمامأ ىبأ ثيدح ىفف ءاهب جاجتحالا حصي الف ةفيعض اهلك ثيداحألا هذه :تلق نف

 هلاق ‹ ةمامأ يبأ نم عمسي مل لوحكمو «ثيدحلا فيعض ريثك نب ءالعلاو «لوهجم كلا

 . ىنطقرادلا

 لاق ‹ دشار نب دمحم هیفو ‹«لوهجم 3 يناربطلا لاق ‹ لاهنملا نب دامح ةلثاو ثيدح يفو

 سنأ نب دمحأ نب دمحم اًضيأ هدنس يفو «كرتلا قحتساف هتياور يف ريكانملا ريثك : نابح نبا

 عضي هنإ اولاق يروثلاو ‹« نیعم نباو « يراخبلاف ‹« ديعس نبدمحم : داعم ثیدح يفو

 .ثيدحلا

 نامیلس ناک :نابح نبا لاق « نامیلس :همساو « يعخنلاو دواد وبأ : يردخلا ثيدح يفو

 ثيدح يفو . بذكلاب فورعم وه :يراخبلا لاقو « اًباذك ناك :دمحأ لاقو « ثيدحلا عضي

 دواد وبأ وهو .ثيدحلا عضي ناميلس ناك : نابح نبا لاق : يزوجلا نبا لاقو ء(١۳۸ )١/ ةيهانتملا للعلا (۱)

 . ىعخنلا

 نب ديزي لاقو « بذكلاب فورعم وه : يراخبلا لاقو « اًباذك ناك : دمحأ لاقو ا ا

 اها هنع يوري نأ دحأل لحي ال :نوراه

 لاجرلا يف ملكت نم عيمج نإ : لاقو رانيد نب نسحلا ةمجرت ء(۳۰۲ ۱۷7/۲۰ لماکلا يف يدع نبا هاور (۲)
 - فورعم وهو «برقأ فعضلا ىلإ وهو « ةراكنلا يف دحلا زواج اًنيدح هل رأ ملو : لاق « هفعض ىلع عمجأ

 . اًقوقوم سنأ نع ةرق نب ةيواعم نع « بويأ نب دلج ل اب» - ثيدحلا ينعي
 :لاقو . ناولع نب نيسحلاب هلعأو !!1 «ةيهانتملا للعلا»و «قيقحتلا» يف يزوجلا نبال يعليزلا ظفاحلا هازع :تلق (۳)

 ۲٤١(. /۱) نیحورجملا . هب هدنس لصي ملو ءافعضلا نم هتمجرت يف نابح نبا هركذ
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 . هفعض ىلع عمجأ لاجرلا يف ملكت نم عيمج نإ : يدع نبا لاقو «رانيد نب نسحلا : سنأ
 عضي ناك : نابح نبا لاق « نولع نب نيسح - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح يفو

 . نيعم نب ىيحيو دمحأ هبذك « هثيدح بتك لحي ال «ثيدحلا

 هيف دجوي ملام يوارلا ةلادعل يفكي مالسإلا رهاظ نأ »ديرجتلا» يف يرودقلا باجأ :تلق
 «بذهملا حرش »يف يوونلا ركذ دقو ءفعضلا ةهج ىوقت نأ الإ حدقي ال يوارلا فعضو « حداق
 عمسي مل لوحكم : ينطقرادلا لاقو . هب جتحي ةفيعض اهتادرفمو قرط نم يور اذإ ثيدحلا نأ

 ؛ عامسلا رهاظلاف هنع ىور اذإو « هرصع يف عمسو ةمامأ ابأ كردأ هنأل؛ ملسم ريغ ءةمامأ ابأ

 . اندنع ةجح لسرملاف هلاسرإ تبث ولو يقللا ناكمإ ملسم دنع طرشلا نإف

 نع يغلب :رذنملا نبا لاقو . رشع ةعبس ضيحت اهنأ ةقث ةأرما ينتربخأ : دمحأ لاق :تلق نإف
 هیوهار نب قاحسإ یورو ءدمحأ نهنع ىكح اذكو ءاًموي رشع ةعبس نضحي نهنأ نوشجاملا ءاسن

 نب دیعس تتب هتجوز نأ نارهم نب نومیم نعو «نیرشع ضب تناك نوشجاملا ءاسن نم ةآرما نأ
 ضيحت ةآرما يدنع :نوراه نب ديزي لاقو . ةنسلا نم نيرهش ضيحت تناك - هنع هللا يضر- ريبج

 مايأ نم يتضيح : لوقت « ءالعلا مأ : اهل لاقي ةأرما تناك : يدهم نبا نمحرلا دبع نعو «نيموي

 . حيحص دانسإب كلذ انيور : يوونلا لاق . ناموي رهدلا

 ةسمخ ىلع داز ام ىرأ تنك : قاحسإ لاقو «نوشجاملا ءاسن نع يكح ام كلام [ركذ] :تلق

 انآ ىلع «هيقفلا قاحسإ نب ركب وبأ هركنأ نوراه نب ديزيو قاحسإ نع ركذامو ءًاحيحص رشع
 اهضعب [ دشي] ةريثك ةفلتخم قرط نم ةباحصلا نع ةدع نم ثيداحأ ةدع انبهذمل دهش دق :لوقن

 نأ ىلع دارفنالا دنع ثدحي ال ام عامتجالا دنع ثدحي نكل ًافيعض دحاو لك ناك نإو « ًاضعب

 نم ىلوأ هب لمعلاو تاردقملا يف اصوصحخ جاجتحالل يفكي كل ذو « ةحيحص اهقرط ضعب
 انألو «ةجحلا ريغب ةجحلا كرت زوجي الو «ةلوهجم ءاسن نع ةيورملا تاياكحلاو « تاغالبلاب لمعلا

 ال اذه عم نحنو «بارطضالاو ًأطخلا رهظي ثدحي ام لك يف مدلا دوجو عاستا باب انحتف ول

 اذه يف -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نع ةلوقنملا راثآلاب هيلإ انبهذ ام يوقن لب انركذ اب يفتكن

 نع بويآ نب دلجلا ثيدح نم يقهيبلا هاور - هنع هللا يضر- سن نع يور ام كلذ نمف . بابلا

 ىتح عبرأ وأ ثالث ةآرملا ضيح : لاق وأ« ةأرملا ءرق :لاق هنأ كلام نب سنأ نع ةرق نب ةيواعم

 ةرشعلا تزواج اذإف : هريغ دازو ‹ يلصتو موصتو لستغت مث ةياور يف دازتف ةرشع ىلإ يهتني
 . ةضاحتسم يهف

 : مهنم رباكألا نم ةعامج هاور اعوفرم سنأ نع دلج ةياورب روهشم اذه :“ مامإلا» يف لاق

 و
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 يفف « يروثلا نع يريبزلا دمحأ يبأو عيكو ةياور نم ينطقرادلا هجرخأ هبو « يروثلا نايفس
 . ةرشع هاصقأو ةثالث ضيحلا ىندأ دمحأ يبأ ةياور

 هظفلو « ديز نب دامح مهنمو . ةضاحتسا وهف داز امف ةرشع ىلإ ةثالث ضيحلا : عيكو لاقو

 نب ليعامسإ مهنمو . رشعو عستو نامثو عبسو تسو سمخو عبرأو ثالث ضيحلا : سنأ نع

 يف كلذ ركذ « ةيلع همأ ىلإ بسني ةقث يرصب ةيزخ نب سنأ ىلوم رشب ابأ ىنكي [. . .]ميهاربإ
 .«روهشملا ملعلا»

 ىلإ مايأ ةثالث رظتنت ضئاحلا هظفلو ينطقرادلا هجرخأ ديعسو ناسح نب ماشه : مهنمو

 . ةعامج نع هفيعضت ركذ يقهيبلا نإف «يلصتو لستغت ةضاحتسم يهف تزواج اذإف مايأ ةرشع

 ام اهنم نهاوس نم تاعباتم هثیدحل ءاج دقو « اج ارکنم اًتيدح دلجلل ري مل : يدع نبا لاقو

 - اًسنأ عمس نمع ةدحوملا ءابلا رسكو داصلا حتفب حيبص نب عيبرلا ثيدح نم ينطقرادلا هجرخأ

 لاقو «نيعم نب ىحي هقثو اذه عيبرلاو « رشع نم رثكأ ضيحلا نوكي ال :لوقي - هنع هللا يضر

 . نيملسملا تاداس نم وه : ةبعش لاقو . حلاص لجر هب سأب ال : -هنع هللا يضر- دمحأ

 . لوهجم :«اًسنأ عمس نمع» : مهلوق :تلق نإف

 سنأ نع نارخآ ناقيرط هلو «هفنصم» يف قازرلا دبع كلذب حرص ةرق نب ةيواعم وه :تلق

 هللا يضر- دوعسم نبا نع اًضيأ يورو «يقهيبلا هجرخأ رخآلاو ينطقرادلا هجرخأ : امهدحأ

 : لاق هنأ ينطقرادلا هجرخأ صاعلا يبأ نب نامشع نع اًضيأ يورو « ينطقرادلا هجرخأ - هنع

 يلصتو لستغت ةضاحتسالا ةلزنب يهف مايأ ةرشع تزواج اذإ ضئاحلا

 ال : لبج نب ذاعم نع يليقعلا هاور رخآ ثيدحو . هدانسإب سأب ال رثألا اذه : يقهيبلا لاق

 : «مامإلا» يفو « يفدصلا نسحلا نب دمحم ثيدح نم وهو ةرشع قوف الو ةثالث نم لقأ ضيح

 ثالث ضيحلا لقأ» : لاق هَ يبنلا نع هدج نع هيبأ نع - هنع هللا يضر- دمحم نب رفعج نع

 نب بوقعي ىلإ هدنسب بيطخلا ركب وبأ ركذو « اًموي رشع ةسمخ نيتضيحلا نيب ام لقأو رشع هرثكأو
 . ةي يبنلا نع بيسملا نب ديعس نع ديعس نب ىيحي نع نايفس

 دوعسم نباو «سنأو «سابع نباو «يلعو «رمع نعانلوق لثم يور دقو : يرودقلا لاقو

 مهديلقت بجوف « فلاخم مهلوقل فرعي الو - مهنع هللا يضر- يفقثلا صاعلا يبأ نب نامشعو

 نع هاور هنأكف اعامس هلاق هنأ ىلع يباحصلا لوق هيف لمحي سايقلا هيلع لدي ال ام نإ : لوقن وأ
 اهنأ ةملس مأ ثيدح وهو رشعلاو ثالثلا يواحطلا هب متحا بابلا اذه نم رخآ هجو انلو ةا يبنلا

 ضيحت تناك يتلا يلايللاو مايألا ددع رظنت» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف مدلا قرهت ةأرملا نع تلأس
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 ريغ نم مايألاو يلايللا ددع ركذب اهباجأف ““ يلصتو لستغت مث رهشلا نم كلذ ردق كرتتلف رهشلا نم
 . ةثالث هلقأو ةرشع مايألا هلوانتي ام رثكأو « كلذ لبق اهضيح رادقم نع اهل ةلأسم

 ثيدح نم مهريغو « ةجام نباو « يئاسنلاو « دواد وبأو « دمحأ ثيدحلا اذه ىور :تلق

 روهشم ثيدح وه :ىقهيبلا لاقو .امهطرش ىلع هدانسإ : يوونلا لاق . اهنع راسي نب ناميلس

 «ةملس مآ نع هربخأ الجر نأ ناميلس نع دواد يبأل ةياور يفو ءاهنم هعمسي مل ناميلس نأ الإ
 هللا يضر- ةملس مأ ترمأف تضيحتسا شيبح يبأ تنب ةمطاف نأ : ناميلس نع ينطقرادلاو

 نب ناميلس نع عفان نع ةبقع نب ىسوم هاور دقو «ناميلس هعمسي مل : يرذنملا لاقو «-اهنع
 . امهنع لجر هثدح هنأ ناميلس نع عفان نع ةيريوج ثيدح نم ينطقرادلا هقاسو « اهنع راسي

 قارهت يأ «ءامدلا : ةياور يفو «بوصنم مدلاو ةياورلا يف لوهجملا ةغيص ىلع قارهت : هلوق
 ريدقت ىلع ءامدلا عفر زوجيو < رئاظن هلو ةفرعم ناك نإو « زييمتلا ىلع ءامدلا بصنيف ءامدلا يه

 يأ « « مايألاو يلايللا ددع رظنتل » :هلوق . ةفاضإلا نع نالدب ماللاو فلألا نوكتو اهءامد قارهت

 كرتتلف ةضاحتسالا وهو اهباصأ يذلا اهبيصي نأ لبق اهيف ضيحت يتلا مايألاو يلايللا ددع بستحت

 « مايأ ةرشع رهش لك نم اهتداع تناك نإ ًالثم « كلذ لبق هارت تناك ام ردق يأ كلذ ردق ةالصلا

 . كلذ ريغف رهشلا اذه نم ماي ةرشع ةالصلا كرتت اهرخآ نم امإو اهطسوأ نم امإو اهلوأ نم امإ

 . ةحصلا مايأ اهضيحت تناك يتلا اهمايأ ددع ةأرملا هذه ظفحت تناك نيأ نم :تلق نإف

 نهضيحت تناك يتلا مايألاو يلايللا ددع رظنتل» اَ هلوقل نكي مل كلذ ظفحت نكت ملو :تلق

 ريغ يه رمأ يف اهرظنو اهيأر ىلإ اهدري «زوجي ال ىنعم اهباصأ يذلا اهبيصي نأ لبق .«رهشلا نم
 . ههنكب ةفراع

 . اهمايأ ددع ظفحت مل نميف رمألا فيك :تلق نإف

 نوكيو اهضيح مايأ ةرشع رهش لك نم بجي هنأ يهو عورفلا يف ةروهشم ةلأسم هذه :تلق

 رصتخم حرشا يف يزارلا ركب وبأ هب جتحا ا انباحصأل يزارتألا جتحاو «ةضاحتسا يقابلا

 لاق هنأ ةي يبنلا نع يور ام هيف لصألاو : لاقف « هرثكأو ضيحلا لقأ ريدقت ىلع «يواحطلا

 رهش لك نم كئارقأ مايأ ظافلألا ضعب يفو “""«كضيحم مايأ ةالصلا يعد» شيبح يبأ تنب ةمطافل
 . مايأ ةثالث مايألا مسا هلوانتي ام لقأو اهئارقأ مايأ ةالصلا عدت ةضاحتسملا : لاقو

 . ةضاحتسملا يف اًبيرق هجيرخت يتأي (۱)

 . اًبيرق هجیرخت يتأيسو « هيلع قفتم : حیحص (۲)
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 - هللا همحر - يعفاشلا ىلع ةجح وهو - هنع هللا يضر - سنأ لوق وهو « مايأ ةرشع هرثكأو

 ةماقإ ثلاثلا مويلا نم رثكألاو ناموي هنأ : - هللا همحر- فسوي يبأ نعو . ةليلو مويب ريدقتلا يف

 ةضاحتسا دئازلاو  مايأ ةرشع هرثكأو عرشلا ريدقت نع صقن اذه : انلقف « لكلا ماقم رثكألل

 ال ةثالثلا نود ام نأل ‹ رثكألاو لقألا رادقم ربخلا اذه اتدافأ دقف :ش (مايأ ةرشع هرثكأو) :م

 . همالك ىهتنا « اًموي رشع دحأ لوقن مث « ةرشع ىلإ ةثالث لوقنو اًمايأ ىمسي

 وبأ هاورو ثيدحلا لهأ نم هجرخأ نمو ةباحصلا نم ثيدحل ا اذه يوار نم نيبي مل :تلق

 اذإ» لاقف مدلا نع هيَ هللا لوسر تلأس اهنآ ‹«شيبح يبأ تنب ةمطاف ثيدح نم يئاسنلاو دواد

 . “"«هرقلا ىلإ ءرقلا نيب ام يلصو يرهطتف كؤرق رم اذإو يلصت الف كؤرق كانأ

 مأ نآ -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم ةرمع نع يرهزلا ثيدح نم يئاسنلا هاورو

 اهئارقآ ردق ةالصلا كرتت نأ اهرمأف ةا يبنلا تلأسف ةضاحتسم تناك - اهنع هللا يضر - ةبيبح

 . هوحن اهنع هيبأ نع ماشه قیرط نم نابح نبا هاورو « اهضیحو

 اهنع قورسم يبأ نب ريمق قيرط نم اعوفرم «ريغصلا» يف يناربطلاو اقوقوم يقهيبلا هاورو

 . اهئارقأ مايأ لثم ىلإ : دازو

 كلام نب سنأ لوق روكذملا ثيدحلا يف روكذملا يأ :ش ( -هنع هللا يضر- سنأ لوق وهو) :م

 . الصفم بيرق نع هانركذ دقو ‹ خسنلا نم ريثك يف اذه سيلو

 ىلعو :ش (ةليلو مويب ريدقتنلا يف يعفاشلا ىلع ةجح) :م روكذملا ثي دحلا يأ :ش (وهو) :م

 نأ نم هيلإ بهذ اميف اًضيأ فسوي ىبأ ىلعو ٠ ضيح ةعفدلا نأ نم هيلإ بهذ اميف اًضيأ كلام

 فسوي يبأ نعو) :م هلوقب هيلإ فنصملا راشأ هنع ةياور هنكلو «ثلاثلا مويلا نم رثكألاو ناموي هلقأ

TT a 

 - .  بةماقإ تميقأ وأ ةماقإ انمقأ ريدقتلاو قلطم

 ن د E O OT م

 ماقم نيمويلا ةماقإ يف زاجل هيف صقنلا زاج ولف « هرييغت زوجي الف نيعم ددع ىلع صن عرشلا
 مايأو تاعكرلا دادعأك « هلامك هيلع ربتعي « هيلع صنلا دعب ددعلا نألو اهرثكأ اهنأل ؛ ةثالثلا

 . ددعلا صن ةاعارأ نيموي يأ هريغو مايصلا

 :ش (ةضاحتسا) :م ةرشعلا ىلع :ش (دئازلاو مايأ ةرشع).:م ضيحلا رثكأ يأ :ش (هرثكأو) :م

 نب دمحم نع يدع يبأ نبا نع ىنثملا نب دمحم قيرط نم ء(٩۱۸ /۱) يئاسنلاو ۱۱١( /۱) دواد وبا هاور (۲)

 )1 /۲) طسوألا » يف رذنملا نباو ‹«دمحأ هاورو .ثيدحلا . . ةمطاف نأ ةورع نع يرهزلا نع ورمع
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 اموي رشع ةسمخب ريدقتلا يف - هللا همحر - يعفاشلا ىلع ةجح وهو انيور امل

 نمدحأل ريشي الو ثيدحلا وري مل فنصملاو :ش (انيور ال ) :م ةضاحتسالا ماكحأ هيف يرجتف

 يف -هللا همحر- يعفاشلا ىلع ةجح) :م روكذملا ثيدسحلا يأ :ش (وهو) :م هركذ انإو ةباحصلا

 يف دمحأو «كلام لاق هبو :ش (اًموي رشع ةسمخب) :م ضيحلا رثكأ ريدقت يف يأ :ش (ريدقتلا

 هنأ :دمحأ نع تاياورلا رهظأو « دوادو « ًالوأ ةفينح وبأو « ةياور ىف اًسضيأ فسوي وبأو ءةياور

 ةجح فنصملا ركذي ملو « هريثكل الو هليلقلدح ال هنعو . ا ا

 . كلام ةجح الو « -هنع هللا يضر - يعفاشلا

 هنأ هَ هللا لوسر نع هوور ثيدح وهف هقفاو نمو -هنع هللا ىضر-ىعفاشلا ةجح امأو

 هرشكأ نأ ىلع لدف « فصنلا ٠ طعلا لافو ءىلصت ال اهرعد وأ اهرمع رطش نكاذخإ تكف : لاق

 ۰ اموی رک

 رطش نهادحإ دعقت »: ةًأرملا نيد ناصقن يف ايب هلوقل هظفلو ثيدحلا اذه يقانغسلا ركذ :تلق

 ردقأ نيدو لقع تاصقان تيأر ام» : ةي لا لاى و «؛يلصت الو موصت ال اهرمع

 :نهلقع ناصقن امأ : لاقف ؟نهنيدو نهلقع ناصقن ام هللا لوسر اي :ليق « بابلألا يوذ لوقع بلس ىلع

 اذهب ملعف «يلصت ال اهرمع رطش ثكقمت نهادحإ نألف :نهنيد ناصقن امأو ‹ لجر ةداهش نينأرما ةداهشف

 نم هجوب ةي هللا لوسر نع تبثيال : ةدنم نبا لاقو . اًموي رشع ةسمخب ردقم ضيحلا رثكأ نأ

 . فرعي ال لطاب ثيدح اذه :يوونلا لاقو . فرعي ال اذه : يزوجلا نبا لاقو « هوجولا

 وأ اهرمع رطش اهدوعق نم انئاهقف ضعب هركذي يذلاو : «ةفرعما» باتك يف يقهيبلا لاقو
 هل دجأ ملو « ثيدحلا باحصأ بتك نم ئش يف هدجأ ملف اريثك تبلط دق « يلصت ال اهرهد

 يردخلا ديعس يبأ ثيدح « نيحيحصلا» نم تباثلا اغإو «تبثي مل ثيدحلااذهف لاحب ادانسإ

 ثكقتو : لاق « نكنم بل يذل بلغأ نيدو لقع تاصقان تيأر ام» ةي يبنلا نع -هنع هللا يضر -

 ىضريو ثيدحلا اذه ركذي يزارتألا نم بجعلاو «نيدلا ناصقن اذهف ناضمر رطفتو يلصت ام يلايللا

 نهادحإ ثكم نأ ملسن ال : هلوق ريغ هيف هل نکی ملو ثیدحلا يف ادي هل ن هئاعدا عم تکسیو هب

 اذإ ةأرملا نأ ىرت الأ « انلق اميف لصاح ةفصلا هذهب ثكملا لب « متلق ام ىلع لدي اهرمع رطش

 ةكرات نوكت ةنس نيتس دعب تتام مث مايأ ةرشع رهش لك نم تضاح مث ةنس رشع ةسمخب تغلب

 . ةلاحم ال اهرمع فصن ةالصلا

 لبحلا ةدمو رغصلا نامز اهرمع ىف نأل رطشلا ةقيقح سيل دارملا : هباوج ىف ىقانغسلا لاقو

 و عح را تراغ ا هد نا ف ی و و ب و اا ناھرر

 باتكلا لوقي هنإف كلام ةجح امأو . اًصضيح رطشلا براقي ام انلعج دقف راثآلا هذهب ةرشعلاب انردق
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 ةرمحلا نم ةأرملا هارت امو « هب هريغ قاحلإ عنمي عرشلا ريدقت نأل «ةضاحتسا صقانلاو دئازلا مث

 ضيح وهف ضيحلا مايأ يف ةردكلاو ةرفصلاو

 ‹« (۲۲۲ةيآلا : ةرقبلا) (ضيحملا يف ءاسنلا اولزتعاف ىلاعت هلوق وهو نامزلاب دييقتلا نع قلطم

 .ًالامجإ ةروكذملا

 عرشلا ريدقت نأل ةضاحتسا ) :م ةثالثلا نع :ش ( صقانلاو ) :م ةرشعلا ىلع :ش ( دئازلا مث ) :م

 «ريداقملا يف هل ءادتبا ال لقعلا نأل « عرشلا ريدقتب عرشلا ريدقت ريغ يأ :ش ( هب هريغ قاحلإ عنمي

 ىفتناف « ةضاحتسا وأ « سافن وأ « ضيح مد نوكي نأ امإ صقانلاو دئازلا مدلا نإ :لاقيو

 .ثلاثلا نيعتف نالوألا

 تأر ول ىتح تاعاسلاب ربتعت ةأرملاو ضيحلا لقأ يف ةردقملا يلايللاو مايألا هذه نأ ملعا مث

 ًأضوتتف ضيحب سيلف هفصن نود علط دقو عبارلا يف عطقناو سمشلا صرق فصن علط دقو

 دقو ةسمخب ةداتعم تأر ولاذكو « يضقت الو لستغت صرقلا مات علط ولو تاولصلا يضقتو

 ةسمخ تاولص تضقو تلستغا اهرشكأ علط دقو رشع يداحلا يف عطقناو سمشلا فصن علط

 . الف الإو مايأ

 ةأرملا تناك نإ اهاوس اميفو «رهطلا لقأو ضيحلا لقأ ىف اذه : ظفاحلا قاحسإ وبأ لاقو

 ضرعتي ناك امو «هلثم رهطلا يفو ةعبس رشاعلا يفو ةرشعب اهب دح رشع يداحلا يف ترهط اهنأ

 مضب :ش (ضيحلا ماي يف ةردكلاو ةرفصلاو ةرمحلا نم ةأرملا هارت امو) :م . ىوتفلا هيلعو تاعاسلل

 هنأ ىلع ضيح عافترا :ش ( ضيح وهف) :م ضيحل ا مايأ يف ردكلا ءاملا نولك اهنول يتلا يهو فاكلا

 ‹ داوسلا : ةتس ناولألاو هركذب دوعوملا بابلا لوأ يف اهانركذ يتلا ناولألا ينعأ ةلوصوملا ام ربخ

 نم عون يهو بارتلا نول ىلع يتلا يهو « ةيبرتلاو «ةرضخلاو ‹ ةردكلاو ‹ ةرفصلاو ‹«ةرمحلاو

 ةدحوملا ءابلا رسكبو ءارلا نوكسو قوف نم ةانثملا ءاتلا مضب يهو ةردكلا مكح اهمكحف ةردكلا

 . فورحلا رخآ ءايلا ديدشتو

 لدب ءاتلا : ليقو بارتلا وهو ءاتلا مضب برتلاو بارتلاو «برتلا ىلإ ةبسن : ةيبرتلا لاقو

 نم ةلعفت نزو ىلع ةيبرت يه :ليقو . ضيحلا دعب ىرت ةظفل نم اهنأل ؛ ارو ةظفل نم واولا نم
 .ءارفلا هركذ ةيلعف : لیقو ‹«فورحلا رخآ ءايلا حتفو ةزمهلا رسكو ءارلا نوكسو ءابلا حتفب يئرب

 . ةيربلا نزو ىلع ةيبرلا «ناخ يضاف »يفو ‹ ماغدإلا عم اهفيفختو ءارلا ديدشتب ةبرت : لیقو

 . اهنول ىلعاهنأل ةيرلا يه « برغملا »ركذو

 . داوسلا ركذي مل :تلق نإف
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 هيلع- هلوقب كلذ يف لمكألا مث «ةياردلا» بحاص هب لدتساو « اًضيح هنوك يف لاكشإ ال :تلق

 وه نم هيوار مهنم دحأ نيبي ملو اًضيأ يزارتألا هركذو ««مرتحم ظيلغ دوسأ ضيحلا مد» : -مالسلا

 . وه نم هجرخم الو

 اهنأ شيبح ىبأ تنب ةمطاف ثيدح نم دواد وبأ ىورف ةفلتخم هوجو نم يور اذه :تلق

 يكىسمأق كلذ ناك اذإف فرعي دوسأ مد هنإف ةضيحلا مد ناك اذإ ١ : ال يبنلا اهل لاقف ضاحتست تناك

 . قرع كلذ اغإف يلصو يئضوتف رخآلا ناك اذإف ةالصلا نع
 كلذك سيلو ««فرعت »: هلوق دعب «ةحئار هل هنأ»و : هيف مهضعب دازو اًضيأ يئاسنلا هجرحخأو

 يوونلاو حالصلا نبا ركنأو «عطقنا قرع وه اغنإف : هلوق دعب ةياهنلل اعبت ةيعفاشلا عفدو امهلوقب

 ‹ يقهيبلاو «مكاحلاو ينطقرادلا «ناس» يف دوجوم هنإف كلذك سيلو « عطقنا» : هلوق ةعفرلا نباو

 ركذف - اهنع هللا يضر- ةشئاع ىلإ شيبح تنب ةمطاف يتلاخ تءاج ةكيلم يبأ نبا قيرط نم
 عطقنا قرع وأ ناطيشلا نم ةضكر وأ « ضرع ءاد وه ااف هيفو ‹«ثيدحلا

 يليقعلا (خيرات» يف عقو لب «لصأ هل سيلو مرتحم هنأل دوسألا هتفص يف ةيعفاشلا ركذو

 «محللا ةلاسغك ةضاحتسالا مدو يناق رمحأ ضيحلا مد : تلاق -اهنع هللا يضر-ةشئاع نع

 قرس رمحأ هنأ هتفص يف اًضيأ اوركذو « مألا » يف يعفاشلا مالك يف ةروكذملا ةفصلا تعقوو

 مد» :اعوفرم ةمامأ يبأ ثيدح نم يناربطلاو « يقهيبلاو « ينطقرادلا ىور نكلو «لصأ هل سيلو

 الإ نوكي ال ضيحلا مد» : ةياور يفو « "«قيقر دوسأ ةضاحتسالا مدو « ةرمح هولعت رثاخ دوسأ ضيحلا
 ثيدح «طيحملا» بحاص ركذو «(ةرفص هولعت قيقر مد ةضاحتسالا مدو « ةرمح هولعت اًظيلغ دوسأ
 . (ضرتعا ءاد وأ دنع قرع وأ ناطيشلا نم ةضكر يه امنإ ةضيحلاب تسيلا : هيفو شيبح يبأ تنب ةمطاف

 هركذ «ضرتععا ءاد وأ» : هلوقو «ثيدحلا بتك يف سيل « دنع قرع» : هلوق :تلق

 قرع» ثيدحلا يف انباحصأ ركذو ««سيلبإ هقتف قرع نكلو» : يواحطلا يف عقوو «ينطقرادلا

 : ملسمو يراخبلا يف عقو يذلاو ««ةدمعلا حرش يف نيدلا يقت خيشلا هركذ اذهو ١« رجفنا

 سيق تنب ةمطاف تلاق : « طوسبملا» يفو . لذاعلا ىمسي قرعلا اذهو قرع مد يأ «قرع وه اغإف»

 يه اغإو ‹ سيق تنب ةمطاف يه تسيلو مهو اذه «رهطأ الف ضاحتسأ ينإ : ي هللا لوسرل

 مل : تلاقو اهجوز اهقالط تب يتلا يه سيق تنب ةمطافو انآ رم امك شيبح يبأ تنب ةمطاف

 . ىنكس الو ةقفن ةَ هللا لوسر يل لعجي

 . اًبیرق هجیرخت مدقت (۱)

 )۳۲٣/۱(. يقهيبلل ىربكلا ننسلا (۲)
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 « دوسي ىتح هترمح تدتشا مدلا مرتحا : يرهوجلا لاق « ةلمهملا ءاحلاب : مرتحم : هلوقو

 يف لخد هل سيل يرط ٠ هلوق :تلق .داوسلا ىلإ ةرمحلا ديدش يرط يأ : هلوقب لمكألا هرسفو

 دنع نم اضيأ لذاعلا : هل لاقيو «نونلا رسكو ةلمهملا نيعلا حتفب « دنع قرع وأ» : هلوق . هريسفت

 هنم ليسي يذلا قرعلل مسا ةمجعملا لاذلا رسكو ةلمهملا نيعلاب :لذاعلاو .ًاقري ملو «لاس قرعلا

 لذاعلا كاذ : لاقف ةضاحتسالا مد نع - امهنع هللا يضر- سابع نبا لئسو « ةضاحتسالا مد

 . ليسي يأ رذعي : هلوقو . لصتلو بوثب رفشتستو ذغي

 ةبلغدنعو .داوس ىلإ برضي ءادوسلا ةبلغ دنع الإ مدلل يلصألا نوللا وهف ةرمحل ا امأو

 .دصتفا نل كلذ نيبتيو ةرفصلا ىلإ برضي ةرفصلا

 يفو . زقلا ةرفصك وأ ضيبلا ةرفصك يه : ليقو «قراذإ مدلا ناولأ نم يهف ةرفصلا امأو

 ينعأ ةثالشلا هذهو : «ىبتجملا» يفو .نيتلا نول وأ ربسلا نولك نوكت ةرفصلا : «ناخ يضاق»

 داوسلا : اولاق مهنأ - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نعو . ضيح رفصألاو رمحألاو دوسألا

 نأ تداتعا ول : يديرتاملا روصنم يبأ نع « ركب يبأ طوسبم» يفو . ضيح ةرفصلاو ةرمحلاو

 . لاحلا ةلالدب رهطلا مكح اهترفص مكحف ةرمح اهضيح مايأو ةرفص اهرهط مايأ ىرت

 نعو «خياشملا رثكأ لوق ىلع رهطلا مكح اهلو ضايب اهيلع ةرفص يف كلذ ربتعا اإ : ليقو
 يعفاشلا نع لوقنم او ءالف الإو ضيح يهف مقبلا نول ىلع ةرفصلا تناك نإ : فاكسإلا ركب يبأ

 ىلع كلذ يف هباحصأ فلتخاو «ضيح ضيحلا مايأ يف ةردكلاو ةرفصلا : « ينزم لا رصتخم» يف

 ‹ نيمدقتملا نم ةعامجو « يزورملا « قاحسإ وبأو « حيرش نبا هلاق ام روهشملا حيحصلا هجوأ ةتس

 ءاوس اًضيح نانوكي اًموي رشع ةسمخ وهو «ناكمإلا نامز ىف ةردكلاو ةرفصلا نأ نيرحخأتملا نم وأ

 : رع ةسمخب عطقناو رمخأ رأ دوما ناك رل افك اهففاو وأ اهتداغ لاش ةداتم وا هادم تناك

 وأ ةأدتبم امهتأر نإو ضيح ةداعلا مايأ يف ةردكلاو ةرفصلا نأ يرخطصإلا لوق :يناثلا

 . ضيحم :تلق . ةداعلا مايأ ريغ يف ةداتعم

 ضعب ولو «رمحأ وأ يوق دوسأ مد « ةردكلاو « ةرفصلا مدقت نإ هنأ يربطلا يلع وبأ :ثلاثلا

 ةليلو موي نود اهمدقت نإو «يوقلل اعبت اًضيح نكي مل ءيش اهنم مدقتي مل نإو ءاًتضيح تناك موي

 . ةضاحتسا تناك الإو اًضيح تناك يوق مد اهمدقت نإ حك نبا هاكح :سماخلا

 تناك ةليلو اًموي يوق مد اهقحلو ةليلو موي يوق مد اهمدقت نإ يسخرسلا هاكح : سداسلا

 . الف الإ و اًضيح

2 



 دعب الإ ضيحلا نم ةردكلا نوكت ال : - هللا همحر- فسوي وبأ لاقو . اًصلاخ ضايبلا ىرت ىتح
 - ةشئاع نأ يور ام امهلو «يفاصلا نع ردكلا جورخ رخأتل محرلا نم ناك ول هنأل مدلا

 اًضيح صلاخلا ضايبلا ىوس ام تلعج - اهنع هللا يضر

 .اهرخآ وأ اهمايأ لوأ يف تأر ءاوس دمحمو ةفينح يبأ دنع ضيح يهف ةردكلا امأو

 اذإ روصنم وبأ مامإلا خيشلا لاقف « اهيف خياشملا فلتخا : « عئادبلا» يف لاقف ةرضخل ا امأو

 نوكي ال ضيحل ا مايأ اهب لصتاو ضيحلا رخآ يف اهتأر نإو اًسضيح نوكي ضيحلا لوأ يف اهتأر
 : ليقو « ةردكلا لثم ةرضخلا :ليقو «ناك امفيك اًضيح اهنوك ىلع باحصألا روهمجو «اًضيح
 نهيفو ءزئاجعلا ريغ ىف قالطإلا ىلع اًضيح نوكي اغنإ ةرفصلاو « ةردكلاو « ةيبرتلاو « ةرضخلا
 ماحرأ نأل اًضيح نكت مل تلاط نإو ضيح يهف ةيبرت ةفصو ةدش فسركلا ىلع اهتدجو نإ
 . ضيحلا مدك سافنلا مدو ثكملا لوطب ءاملا ريغتيف هنتنم نوكت زئاجعلا

 ناولألا نم ضئاحلا هارت اهنأ ىنعملاو ةياغلل ىتح ةملك :ش ( اًصلاخ ضايبلا ىرت ىتح) :م
 . ضايبلا نم لاح هنأ ىلع اًصلاخ ضايبلا ىرت نأ ىلإ ضيح ضيحلا مايأ يف ةروكذملا

 مايأ رخآ يف اهتأر اذإ ينعي :ش ( مدلا دعب الإ اًتضيح ةردكلا نوكت ال : فسوي وبأ لاقو) م

 لاقو رذنملا نبا هراتخاو «روث وبا لاق هبو اًبضيح نوكت ال ضيحلا مايأ لوأ يف اهتأر اذإو ٠ ضيحلا
 ال نأب ناكمإلا نمز يف اتناك نإ : يعفاشلا لاقو . لاحب اًضيح ةرفصلاو ةردكلا نوكت ال : دواد
 نع « لماشلا» بحاص غابصلا نبا كلذ لقنو « ةداعلا مايأ امك ضيح ةليلو موي نم لقأ نوكي
 اغإ « ةردكلا نأل يأ :ش (هنأل) :م قاحسإو « دمحأو < يعازوألاو « يروثلاو ٠ كلامو «ةعيبر
 ( يفاصلا نع ردكلا جورخ رخأتل محرلا نم ناك ول) :م روكذملا رابتعاب وأ ردكلا رابتعاب ريمضلا ركذ
 اًضيح تناك مد اهيلع مدقتي ملو اًصضيح تلعج ولف «هيفاص عبتي ءيش لك نم ةردكلا نأل :ش
 .اًعبت ال ةدوصقم

 ام تلعج - اهنع هللا يضر - ةشئاع نأ يور ام) :م دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش (امهلو) :م
 ةمقلع يبأ نب ةمقلع نع « امهئطوم» يف دمحم نع كلام ىور :ش ( اًضيح صلاخلا ضايبلا ىوس
 هللا يضر- ةشئاع ىلإ نثعبي ءاسنلا ناك : تلاق اهنآ -اهنع هللا يضر - ةشئاع ةالوم ةمأ نع

 ال : نهل لوقتف ةالصلا نع اهتلأسف ضيحلا مد نم ةرفصلا هيف فسركلا اهيف ةجردلا يف -اهنع
 . شهلا نم رهطلا كلذب ديرت ءءاصيبلا ةصقلا نير ىح نلجعت

 هجرخأ «ءاوس هب ةمقلع يبأ نب ةمقلع نع رمعم انربخأ «هفنصم» يف قازرلا دبع هاورو

 )١/ ٤٦(/ ايلعت يراخبلاو )١/ ٠٠(ء )١٠١١( «فنصملا» يف قازرلا دبعو « ( ينابيشلا )۸٥/ كلام هاور ()

 .(ةيناطلسلا )
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 اعامس الإ فرعي ال اذهو

 - اهنع هللا يضر- ةشئاع ىلإ شعبي نكو :لاق :هظفلو < اًقيلعت «هحيحص)» يف يراخبلا

 . ءاضيبلا ةصقلا نيرت ىتح نلجعت ال : لوقتف ةرفصلا هيف فسركلاب

 ةسرتو سرتو ةجرحو جرح لثم جرد عمج ءارلا حتفو لادلا رسكب : ةجردلاب : هلوق

 ثينأت مضلابو ةجردلا يه اغنإ : ليقو ءاهبيطو اهعاتم قح ةأرملا هيف عضت ريغصلا طغلاك جردلاو
 . لادلا مضب جردلا اهعمجو جرد

 ةنطق وأ ةقرخ فسركلا : هريغ لاقو «نطقلا وه : ريثألا نبا لاق « فاكلا مضب فسركلاو

 نوکت نأ بحتسیو ءال مأ ضيحلا رثأ نم ءيش يقب له فرعتل اهجرف ةأرملا هلخدت كلذ وحنو

 يذخ» : تضيحتسا ةأرمال مالسلاو ةالصلا هيلع لاق ءاهمد ةحئار عفدتل ةيلاغلا وأ كسملاب ةبيطم

 «كسم اب ةبيطملا ةكسمملاو « ةقرحخ وأ نطق وأ فوص نم ةعطق ءافلا مضب ةصرفلاو « « ةكسمم ةصرف

 فرطب ةصرقلا لثم اريسي اًئيش يأ «فاقلاب« ةصرق : دواد وبأ هاكح مهضعب نع ةياور يفو

 وهو ضرقلا نم ةعطق يأ ةمجعملا داضلاو فاقلاب ةضرق «ةبيتق ىبأ نع ىكحو ‹«نيعبصأللا

 ضيحلا دعب ةيفاصلا ةبوطرلا هبشت ةصجل ا ةلمهملا داصلا ديدشتو « فاقلا حتفب ةصقلاو ‹عطقلا

 نوكت نهمايأ نهرخآ يف ءاسنلا لبق نم جرخي ضيبألا طيخلا هبشي ءيش ةصقلا : ليقو «صجل اب

 . ضيحلا رخآ يف جرخي ضيبأ ءام وه : ليقو «نهرهط ةمالع

 سأرلا هب لسغي يذلا نيطلا -اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح يف ةصقلا : «طيحملا »يفو

 «صلاخلا ضايبلا ىرت ىتح ضيحلا نم جرخت ال اهنأ تيأرأ «ةرفصلا ىلإ هنول برضي ضيبأ وهو

 وهو سأرلا هب لسغي يذلا نولببلا ةصقلا : «طوسبملا» يفو . اًضيأ فوفحلاب نيطلا نم جرخيو

 . ةرفصلا ىلإ هنول برضي ضيبأ

 هرخآ يفو واولا نوكسو ماللا مضو ةريخألا ءابلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب نولببلا :تلق

 . ةيدلب ةغل وهو لفطلا هل لاقي يذلا وهو نون

 فرعي ال - اهنع هللا يضر- ةشئاع هتلعج يذلا اذه يأ :ش ( اعامس الإ فرعي ال اذهو) :م

 لاقو « اذه لث يدتهي ال لقعلا نأل اَب يبنلا نم تعمس اهنأ ىلع لمحيف عامسلا ثيح نم الإ
 . انئاملع بهذم انلق يذلا اذهو : يزارتألا

 انركذ يذلاو ةَ يبنلا نم عامسلا قيرط نم الإ هيلإ يدتهي ال هلاق يذلا وه هدوصقم :تلق

 ءايشألا هذه نأ ىلع لدي « مرتحم طيبع دوسأ ضيحلا مد » : ةي هلوق نإ : لاقي الو بوصأو دوجأ

 لوقنانأل «هب هكرت زوجي الف - اهنع هللا يضر- ةشئاع لعف نم ىوقأ وهو ضيحب تسيل

 . لوصألا يف فرع دقو هادع ام يفن ىلع لدي ال ركذلاب ءيشلا صيصخت
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 ةأرملا نأ حيحصلاف ةرضخلا امأو . اهلفسأ بقث اذإ ةرجلاك الوأ ردكلا جرخيف سوكنم محرلا مفو

 اًضيح نوكت ءارقألا تاوذ نم تناك اذإ
 ل ج د ا و ي

 رخأتل محرلا نم ناك ول هنأل فسوي يبأ لوق نع باوج اذه :ش ( سوكنم محرلا مفو) :م

 مفو لفسأ نم جرخلملا نكي مل اذإ كلذك وه معن : لاقي نأ هريرقتو « يفاصلا نع ردكلا جورخ
 بقثاذإ ةرجلاك يفاصلا مث ًالوأ ردكلا جرخيف ىلعألا نم ال لفسألا نم ينعي سوكنم محرلا
 لوبلاو دصفلا يف امك الوأ ردكلا عفدت اهنأ ةعيبطلا ةصاخ نم نإو ألو ردكلا جرخي هنإف اهلفسأ
 . طئاغلاو

 جرخيف) :م اًصضيح ردكلا نوكي نأ يغبني ال ردكلا مث ًالوأ يفاصلا جرخ ول اذه ىلع :تلق
 مف هبش اذه :ش ( اهلفسأ بقث اذإ ةرحلاك) :م سوكنم محرلا مفو : هلوق ةجيتن :ش ( الوأ ردكلا
 ردكلا نم جرخي تاعئاملا نم ءيش اهيف ناك اذإ ذئنيح هنإف اهلفسأ نسحي يأ بقث اذإ ةرجلاب محرلا

 ‹ ةقلطملا ةرجل اب ال اذكه ةعوضوملا ةرجل اب هيبشتلاو « لفسأ نم هيف نأل كلذك محرلاو ءالوأ اهنم
 يف هيف هيبشتلا نإف « دسألاك ديز كلوق ىف امك ةصوصخم ةفص يف الإ نوكي ال هيبشتلا نأل
 1 . اًقلطم ةعاجشلا

 ةلزنمب جراخلاو ءربدلا ةلزنب لخادلاف ءاجراخاًجرفو «ًالخاد اج رف ةأرملل نأ ملعاو
 ذفني مل نإو اًضيح كلذ ناك هنم لخادلا بناجل ا أدتباف جراخلا يف ةفسركلا تعضو اذإف < نيتيلألا
 ةيصخ ةلزنمب هنأل ءاًضيح كلذ نكي مل هنمأدتباف لخادلا جرفلا يف هتعضو نإو «جراخلا ىلإ
 هل اًيذاحم وأ جرفلا سأر ىلع لمع ايلاع ربدلا ناك نإف ٠ جراخلا بناجلا ىلإ ةلبلا تذفن نإو ركذلا
 ىشح اذإ ليصفتلا اذه ىلعو « اًضيح نكي مل هنع ًالقتنم ناک نِإو «ةلبلا روهظل اًضيح نوكي
 ام فيك ضيح وهف طقس نإف « فسركلا طقسي ملاذإ هلك اذهو « تلتباف ةنطقب هليلحإ لجرلا

 . سافنلا يف مكحلا كلذكو ء ةلبلا روهظل ناك

 هبشي هنأل لخادلا جرفلا يف اهفسرك عضت نأ ةأرملل هركي ناك هنأ ةملس نب دمحم نعو
 تأرف فس ركلا ترظنف تحبصأ املف تمانو ليللا لوأ يف فسركلا تعضو ولو « اهديب حاكنلا
 تناك ولو «فسركلا تعضو ثيح نم اهرهطب انقيت انأل ءاشعلا ءاضق اهمزلي صلاخلا ضايبلا

 لعجت اهنإف فسركلا ىلع ةلبلا تدجوو تحبصأ مث تمانو فسركلا تعضو نيح ةرهاط
 ءاشعلا ءاضق اهمزلي ىتح طايتحالاو نيقيلاب اذخأ حبصلا دعب ام وهو ‹تاقوألا برقأ نم اًضئاح

 . تلص نكت مل نإ

 ( اًضيح نوكت) :م ضيحلا يأ :ش (ءارقألا تاوذ نم تناك اذإ ةأرملا نأ حيحصلاف ةرضخل ا امأو) :م
 ةثالثلا اهنم ركذف ةتس اهنأ انركذ دقو ةيليصفتلا ةملكب هركذ كلذلف «ضيحلا ناولأ دحأ اذه : ش
 امهو نينوللا ركذي ملو ةرضخلا وهو ةعبارلا انه ركذو « ةردكلاو ةرفصلاو ةرمحلا يهو ىلوألا

 ن



 تبا داسف ىلع لمح ةرضخلا ريغ ىرت ال ةريبك تناك نإو ءاذغلا داسف ىلع لمحيو

 ةثالشلا نأل ؛ ضيحلا ناول نم ةثالثلا ركذي ملاغنإو : «ةياردلا» بحاص لاقو . ةيبرتلاو دوسألا

 ‹ ةرفصلا ىلإ ةبيرق ةرضخل او ءادوس تراص تدتشا اذإ ةرمحلا نأل ؛ ةروكذم ا ةثالثلا يف ةلخادتم

 . ةيبرتلا ىلإ برضت ةرمحلا تقر اذإ ةرمحلا يف ةلخاد نوكت ةيبرتلاو

 امأو ‹ ةرضخلاو ةردكلاو ةرفصلاو ةرمحلا يهو ةعبرألا ركذ هنإف «كلذك رمألا سيل :تلق

 كلذلف ةردان اهنإف ةيبرتلا امأو ءهركذ نع ىنغتساف دوهعم ضيحلا باب يف لصأ هنألف دوسألا

 نب رصن وب هدعبتسا یتح اهدوجو رکنأ نم مهنمف ءانخیاشم اهیف فلتخا دقف ةرضخل ا امأو . اهكرت
 نم عون ةرضخلا نأ : قاقدلا يلع وبأ ركذو .ًاليصف تلكأ اهنأك : لاقف اهنع لئس نيح مالس

 نركت ءارقألا تاوذ نم تناك اذإ ةأرملا نأ بهذملا نم حيحصلا ن ىلإ فنصملا راشأو ‹ ةردكلا

 . اًضيح ةرضخلا

 ينعي :ش ( ءاذغلا داسف ىلع كلذ لمحيو) :م : هلوقب رضخأ مدلا نوك ببس ىلإ راشأ مث

 تلكأ اهنأك :رصن وبأ لاق اذهلو «رضخأ هنول راصف اهمد دسفف ادساف ءاذغ تلكأ اهنأك لعجي
 ت
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 نوكي ال :ش ( ةرضخلا ريغ ىرت ال) :م ةسيآ يأ :ش ( ةريبك) :م ةأرملا يأ :ش ( تناك نإو) :م

 رسكو نونلا نوكسو ميم لا حتفب :ش ( تبنملا داسف ىلع) :م ةرضخلا نم هارت ام :ش (لمحت) :م اًصضيح

 اهنأ ىلع ةرضخلا لمحي هنأ ىنعملاو ‹تابنلا عضوم وهو قوف نم ةانثم ءات هرخآ يفو ةدحوملا ءابلا

 . رضخأ نوكي ال لصألا يف مدلا نإف «اًمد لصألا يف نكت مل

 يف انركذ دقو « هدح انه نيبي مل نإو «سايإلا ىلإ ةراشإ ةريبك تناك نإو : هلوق نأ ملعا مث

 وبأ لاقو «دمحمو يعفاشلا لوق وهو « خياشملا رثكأ ذخأ هبو « نينس عست : لتاقم نب دمحم

 : هريغو يراخبلا يفو « (طيحملا »ىف اذك اننامز ىف ةداعلل اًرابتعا ةنس ةرشع ىتنل : قاقدلا يلع

 يضاقلا هاورو : ةيميت نبا لاق « ةأرما يهف نينس عست تغلب اذإ : - اهنع هللا يضر- ةشئاع تلاق

 ةيراجلا ىلع ىت اذإ : لاق -هنع هللا يضر- رمع نبا نعو « تضاح اذإ ينعي هدانسإب ىلعي وبأ

 ينعي ابق تكردأ : لاق يبلهملا دابع نع ينطقرادلا ىورو « يدع نبا هركذ « ةأرما يهف نينس عست

 نينس عست اهتنب تدلوف اتنب نينس عست تدلو ةنس ةرشع ينامث تنب يهو ةدج تراص ةأرما ةبلاهملا

 عامتجاو ةنسلا نع اهصقنل يوارلا ركذي مل امنإو ءامهيف لمحلا ةدم ريغ ىلع لومحم وهو «اتبا

 نيرسكلا كرتب نركت نأ لمتحي ال ةنس ةرشع ينامث يف ةدج تراص هلوق عنمت ال نيتدايزلا نم ةنس

 ةنس ةرشع ينامث يف ةدج تراص يخلبلا عيطم يبأل ةنبا : يباجيبسألا لاقو ..هردق يف كش وأ
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 «همكح رخآلاو ضيحلا توبث تقو امهدحأ : ناعون ةرشعلا عاونألا نم يقب هنأ ملعاو
 . بيرق نع يتأي ام ىلع همكح ركذ فنصملاو

 ضيحلا مكح تبثي زوربلاب تسحأ اذإ اهنآ دمحم نعو «زوربلاب الإ نوی الف هتوبث امأو
 مث فسركلا تعضوو ةأرملا تأضوت اذإ اميف رهظت فالتخالا ةرمثو . زوربلاب الإ اًضيأ سافنلاو
 دمحم دنع مات موصلاف سمشلا بورغ لبق فسركلا تلخدأف اهنم لزن مدلا نأ تسحأ

 ءاشتحالاو «ءوضولا ضقاونب ارابتعا ةراكبلا عضوم ةزو جمب ملعي اغنإ زوربلا مث . يضقت مهدنعو
 ولو «ركبلا نود بيثلل بحتسيف رهطلا ةلاح يف امأو «ضيحلا ةلاح ركبلل بحتسيو بيثلل نسي
 هيلع هلوقل ءاًضیح هارت ام نوکی نینس عبس تنب يف لق دیفملا» يفو .زاج فسرک ریخب اتلص
 ةضاحتسا هنأ حيحصلاو « بوجولل رمألاو ٠ عبس اوغلب اذإ ة ةالصلاب مهرمأ» : مالسلاو ةالصلا

 عامجلا نم لسخلاب قهارملا رمؤي امك اهب اوقلختيو « ةالصلا ىلع اونرمتيل بابحتسالل رمألاو
 - اهنع هللا يضر- ةشئ ةشئاعب ىنب مالسلا هيلع هنإف عستلا فالخب «هئوضوب رمؤي مل اذهلو ‹ هب اًقلخەت

 . اهغولب دعب ناک هنأ رهاظلاو «نینس عست تنب يهو

 نود امو «ضيح ةفآ ريغ نم مدلا تأر ول تس تنب: رصن يبأ نع ٠ يباجيبسألا يفو
 «ديفلا »يفو ءامهنيب اميف اوفلتخاو ضيح هنأ قافتا تس تنبو «ضيحب سيل هنآ عامجإ تسلا

 « ةحلاص ريغ يهو «ةيعرشلا فيلاكتلل ًالهأ ىقبتو ةغلاب هب اًتضيح اهنم كلذ لعج ول ادج ةريغصلا
 ةريبكلا هيفو « مهضعب دنع ضيح وهف ءاد ريغ نم مدلا تأر اذإ ةرشع يتتث ڈ ةنبا : «طيحملا» يفو
 هعاطقناف اًصضیح ناک ماودلا ىلع هتأر ول امك ضيح وهف ضيحلا ةدم يف مدلا تأر ول زوجعلا
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 ةجوزو « نينامثو يتنث وأ ةنس نيعست تنب يهو تدلوو تضاح هيب ليلخلا ةجوزو «مدلا دوع
 يضر-سابع نبا نع يور اذك « ةنس نيعستو نامث تنب يهو مالسلا هيلع ییحی تدلو ةَ ایرکز
 ال ابلاغ هلثم يف ضيحي ال نس يف مدلا ىرت ال نأ : رهشألاب دادتعالل حيبملا سايإلاو .امهنع هللا
 امو ةنس نوسمخ هدح : دادغب يضاق يزارلا لتاقم نب دمحم لاقو . متبترا نإ : هلوق ليلدب انيقي

 هراتخاو «كرابملا نباو « يروثلاو «ينارفعزلا هللا دبع يبأ لوق وهو « اًضيح نوكي ال دعب هارت
 مدلا تأر مث هب مکح ناف < ءاهسايإپ مكحي مل اذإ اذه دمحأ لاق هبو «ییحي نب رصنو « ثیللا وب

 زوجي هنأل هلثم داهتجاب ضقني ال داهتجالا نأل حيحصلا وهو : «طيحملا» يف یف لاق ءاًضیح نوکیال
 .زاجعإلا هجو ىلع الإ دجوي الف ة ةزجعم ناك لقن امو ءادساف كلذ دعب مدلا نوكي نأ

 لب اًضيح نكي مل ةريسي ةلب تأر نإو «ضيح وهف اهضيح يف هارت امك ًالئاس هتأر نإ : لیقو
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 ‹ موصلا اهيلع مرحيو « ةالصلا ضئاحلا نع طقسي ضيحلاو « اًضيح نوكي الف

 سايإلا دح يف ليقو ءرهشألاب دادتعالا نالطب يف الإ اتسح ناك اًتاسنإ اذه راتخا ولو ءاًضيح

 ءنامزألاو ةيوهألاو تادلبلا فالتخاب عئابطلا فالتخال اهكرت : ليقو ءاهتبارق نم اهؤارقأ ربتعت

 يف هنعو «ةنس نيتسب هردق هنأ دمحم نعو . هب عرسي رقفلاو «سايإلا ىطبت ةمعنلا نأ ىرت الأ

 تادلوملا نم معنأ تايمورلا نأل « ةنس نيسمخو سمخب تايمورلا يفو «ةنس نيتس تادلوملا

 نعو . ةيبرعلا يف نوتس ةيمجعلا يف نوسمخ : دمحأ نعو . تادلوملا نم ارسكت عرسأ نكف

 : «مامإلا» بحاص لاقو . ةنس نيسمخ دعب ادلو اهنطب يف ةأرملا ىرت نل - اهنع هللا يضر- ةشئاع

 .هدنس ىلع فقأ مل

 يفو . -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع «هدنسم »ىف ىنطقرادلا هاور : ةيميت نبا لاق :تلق

 برقأو تاقوألا رئاس يف لاوقألا لدعأ وهو و ا ةماع ىتفأ : «طيحملا»

 تأر مث رهشألاب تدتعا ةسيآ اهنأ اهنظ ىلع بلغ اذإف «ةدم سايإلل ردقي ةياور يفو «تاداعلا

 ملاهنأ ولو «راتخملا وهو لطبت ال اهمامت دعبو اهتدع نم ىضم ام ضقتنا روهشلا ءانثأ يفو مدلا

 اذإ :« ريغصلا عماجلا» يفو .اهسايإب مكحي اًبلاغ هيف اهلاثمأ ضيحت اًعلبم تغلب دقو طق ضحت

 .اهسايإب مكحي ضحت ملو ةنس نيثالث تغلب

 : خسنلا ضعب يفو <« خلإ . . . ةريبك تناك نإو : هلوق ةجيتن :ش (اًضيح نوكي الف) :م

 . تبنملا داسف ىلع لمحي : هلوق ىلع اًمفطع نوکیو اًضيح نوکی الو واولاب

 مكح نايب يف عورش اذه :ش ( ةالصلا ضئاحلا نع) :م طاقسإلا نم :ش ( طقسي ضيحلاو) :م

 ماكحأ يأ :هريغو يقانغسلا لاقو . بابلا لوأ يف اهانركذ يتلا ةرشعلا نم وه يذلا ضيحل ا

 . سافنلا نود ضيحلاب ةصتخم ةعبرأو «سافنلاو ضيحلا اهيف كرتشي ةينامث « رشع انثا ضيحلا

 يف لوحخدلا ةمرحو « ءاضق ىلإ موصلا كرتتو ءءاضق ىلإ ال ةالصلا كرتتف : ةينامثلا امأ

 ةمرحو ‹ فحصملا سم ةمرحو « نآرقلا ةءارق ةمرحو « تيبلاب فاوطلا ةمرحو ٠ دجسلملا

 ءاضقناف : ةصوصخللا ةعبرألا امأو «ضيحلا عاطقنا دنع لسغلا بوجو : نماثلاو ءاهعامج

 قلعتت ىلوألا ةعبسلاف ‹ ةعدبلاو ةنسلا يقالط نيب لصفلاو اهغولبب مكحلاو ءاربتسالاو ةدعلا

 ةعبرألاو «قلعم اهغولبب مكحلا وهو :نماثلاو دمحم دنع ساسحإلابو اهدنع مدلا زوربب

 ةصوصخللا ةعبرألا نم ةثالثلا عم لاستغالا بوجو وهو هئاضقناب قلعت : ةيقابلا

 ‹ طقست ةالصلا يف لاق :تلق نإف . :ش (موصلا) :م ضئاحلا ىلع يأ :ش ( اهیلع مرحیو) :م

 . ةدئافلا نم اذال مرحي موصلا يفو

 ىلع تباث بوجولا سفن هدنع نإف ءديز يبأ يضاقلا ىلع ةالصلا يف طقست امغنإ :تلق
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 دهع ىلع انادحإ تناك : - اهنع هللا يضر- ةشئاع لوقل ‹ ةالصلا يضقت الو موصلا يضقنو

 ءاضق يف نألو ةالصلا يضقت الو مايصلا يضقت اهضيح نم ترهط اذإ مالسلا هيلع هللا لوسر

 ءاضق يف جرح الو اهفعاضتل اجارحإ تاولصلا
 2 ا ا ا

 طوقسملاو ‹ رذعلاب طقسي نكل «باجيإلل ةحلاصلا ةمذلا مايقل ضئاحلاو < نونجملاو ‹يبصلا

 : طقسيف : هلوق نم دارملا نوكيف بجي ال : خياشملا ةماع لوق ىلع امأو «بوجولا ةقباس يضتقي
 ىلع مأ ي ىخارتلا ىلع وه لهو « ىضقي موصلا نأ ىلإ ةراشإ طقسي لقي ملف موصلا يف امأو . عني
 ىلع يزارلا ركب يبأ دنعو «يخارتلا ىلع هنأ خياشملا رثكأ دنع حصألا « ىبتجملا» يفف ؟ ؟روفلا
 ال : ةفينح يبأ نعو «ىراخب خياشم رثكأ دنع موصلاو ةالصلا تكرت امد تأر اذإ ةأدتبملاو ءروفلا

 يضر” ةشئاع لوقل) :م يرحتلاو طاقسإإلا ةدئاف اذه :ش ( ةالصلا يضقت الو موصلا يضقت دقتو) : م

 يضقت الو مايصلا يضقت اهضيح نم ترهط اذإ إ ةَ هللا لوسر دهع ىلع انادحإ تناك : - اهنع هللا

 ةيودعلا هللا دبع تنب ةذاعم ثيدح نم » مهبتك» يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( ةالصلا
 ىضقت ضئاحلا لاب ام - اهنع هللا يضر- ةشئاع تلأس : - ةذاعم ينعي - تلاق « ملسم ظفلب
 «لأسأ ينكلو ةيرورحب تسل : تلق !؟ تن ةيرورحأ : تلاقف ؟ ةالصلا يضقت الو مايصلا

 . ةالصلا ءاضقب رمؤن الو موصلا ءاضقب رمؤنف كلذ انبيصي ناك : تلاق

 ظفلو « ءاضقلاب رمؤن ال مث ةي هللا لوسر دهع ىلع ضيحت انادحإ تناك دق : ملسمل ةياور يفو

 : تلاق ؟ ةالصلا ضئاحلا يضقتأ - اهنع هللا يضر- ةشئاع تلأس ةأرما نأ : ةذاعم نع دواد يبأ
 يفو ءاضقلاب رمؤن الو يضقن الف ةي هللا لوسر دهع ىلع ضيحن انك دقل ! ؟ تنأ ةيرورحأ

 .ةالصلا ءاضقب رمؤن الو موصلا ءاضقب رمؤنف ةياور

 ءاضقب انرمأي الو موصلا ءاضقب انرمأيف ةَ هللا لوسر دنع ضيحن انك : يذمرتلل ةياور يفو

 اذإ ةالصلا ضئاحلا يضقتأ - اهنع هللا يضر- ةشئاع تلأس ةأرما نأ ةيودعلا ةذاعم نع « ةالصلا

 انرمأيف رهطتن مث ةي هللا لوسر دهع ىلع ضيحن انك دق !؟تنأ ةيرورحأ :تلاقف « ترهط

 .ةالصلا ءاضقب انرمأي الو موصلا ءاضقب

 يضقتأ اهتلأس ةأرما نأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ةيودعلا ةذاعم نع ةجام نبا ةياور يفو

 دنع ضيحن انك دق !؟تنآ ةيرورحأ : -اهنع هللا يضر- ةشئاع اهل تلاق ؟ ةالصلا ضئاحلا

 . ةالصلا ءاضقب انرمأي ملو رهطن مث ةَ هللا لوسر

 ءةيرورحلا ةقيرط هذه يأ «راكنإلا ليبس ىلع ماهفتسالل ةزمهلا ؟تنأ ةيرورحأ : اهلوق
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 ‹ ضئاحل دجسملا لحأ ال ينإف » : مالسلا هيلع هلوقل ؛ بنجلا اذكو « دجسملا لخدت الو « موصلا

 « بنج الو

 کک ت د < ا ج
 دمت ةفوكلا نم نيليم ىلع ةيرق ءارورح ىلإ اوبسن جراوخلا نم ةفئاط ةيرورحلاو ‹ ةقيرطلا تسئبو

 نع تجرخ اهنإ :ليقو «هنع هللا يضر يلع دهع ىلعاهيف مهعامتجا لوأ ناكو ءرصقتو
 ضئاحلا ىلع نورياوناك : ليقو ‹ نيملسملا ةعامج نع ءالؤه جرخامك ةنسلا تفلاخو ةعامجلا

 اًضيأ ةلئاسلاو «هنم اوجرخ ىتح نيدلا رومأ يف نوقمعتي اوناكو كلذ يف اوددشو ةالصلا ءاضق
 ؟ تنأ ةيرورحأ : - اهنع هللا يضر- ةشئاع اهل تلاق كلذكف اهلاؤس يف تقمعت اهنأك

 اه مكحلا اذه فلخت فيكف «ماكحألا يف ءادألا دوجو ىلع ىنبي ءاضقلا بوجو :تلق نإف
 . سايقلا فالخ ىلع تبث هنكلو « اذه لصألا :تلق . انه

 يأ :ش (اهفعاضتل) :م جرحلا دوجول يلقع ليلد اذه :ش (اجارحإ تاولصلا ءاضق يف نألو) :م
 هنأل :ش (موصلا ءاضق يف جرح الو) :م ةليلو موي لك يف تاولص سمح اهنأل ؛ ةالصلا فعاضتل
 . بجوف هيلإ صنلا مامضنا عم ةدحاو ةرم ةنسلا يف

 نباو يروثلاو كلام لاق هبو دجسملا ضئاحلا لخدت ال يأ :ش ( دجسملا لخدت الو) :م
 لخدي ال ضئاحلاك يأ :ش (بنجلا اذكو) :م -هنع هللا يضر- دوعسم نبا نع يورم وهو ‹ هیوهار

 اذه :ش (بنج الو ضئاحل دجسملا لحأ ال ينإف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م اًسضيأ بنجلا دجسملا

 اهنع هللا يضر- ةشئاع تعمس : تلاق ةجاجد ثیدح نم هدانسإب دواد وب هاور ثیدح نم رطش

 تويبلا هذه اوهجو» : لاقف دجسملا يف ةعراش انباحصأ تويب هوجوو ةي هللا لوسر ءاج : لوقت -

 دعب مهيلإ ماقف « ةصخر مهل لزني نأ ءاجر اًنيش موقلا عنصي ملو يب يبنلا لخد مث « دجسملا نع
 يف يراخبلا هجرخأو .«بنج الو ضئاحل دجسملا لحأ ال ينإف دجسملا نع تويبلا هذه اوهجو» : لاقف
 هذه اودس ) هي يبنلا نع -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح هدعب ركذو «ةدايز هيفو ريبكلا هخيرات»

 دمحم وبأ لاق :«هباتك» يف ناطقلا نبا لاقو «حصأ اذهو : لاق مث < « ركب يبأ باب الإ باوبألا
 هنإ :لوقأ تسلو هفعض نيبي ملو «هدانسإ لبق نم تبثي ال هنأ اذه ةرسج ثيدح يف قحلا دبع
 دحاولا دبع نع هيوري وهو ددسم نع هيوري دواد ابأ نأل «نسح هنإ : لوقأ اغنإو ٠ حيحص ثيدح

 نع هیوري وهو هباتک نم عضوم ريغ يف هب جتحا قحلا دبعو « حدقب ركذي مل ةقث وهو دايز نبا
 . خيش :لاقف يزارلا متاح وبأ هنع لئسو « اًسأب هب ىرأ ام :دمحأ لاق « ةفيلخ نبا تيلف

 نيسلا نوكسو ميجلا حتفب ةرسج نع يوري وهو اًضيأ تلفأ : لاقيو ءءافلا مضب تيلفو
 نبا اهركذو « ةقث ةيعبات :دمحأ لاق . جاجدلا ةدحاو فالخب لادلا رسكب ةجاجد تنب ةلمهملا

 . ةجاجد تنب ةرسج نم عمس اتيلف نإ : يراخبلا لاقو . «تاقثلا» يف نابح
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 رورملاو روبعلا هجو ىلع لوخدلا ةحابإ يف -هللا همحر - يعفاشلا ىلع ةجح هقالطإب وهو

 : لاقيو «ىري اذك تلفأ : لاقيو ةفيلخ نب تيلف هنإف «رظن هلاق اميف : يرذنملا لاق دق :تلق

 ديؤيو دايز نب دحاولا دبعو يروثلا نايفس هنع ىور «نييفوكلا يف هثيدح ناسح وبأ هتينك يلهدلا
 مأ نع «همجعم» يف يناربطلاو ةبيش يبأ نب ركب يبأ نع «هننس» يف ةجام نبا هاور ام ةياورلا هذه

 : هتوص ىلعأب ىدانف دجسملا اذه ةحرص واه هللا لوسر لحد : تلاق -اهنع هللا يضر- ةملس

 .«ضئاحل الو بنحل لحي ال دجسملا نإ»

 هجو بابلا اهيف يتلا تيبلا ةيحانل ليق كلذلو اهباوبأ تيبلا : هباحصأ تويب هوجوو : هلوق

 ءهيلإ هتذفنأ يأ قيرطلا ىلإ بابلا تعرش : لاقي «هيف ةحوتفم دجسملا ىف ةعراش ىنعمو « ةبعكلا

 : لاقي ‹ دجسملا نع اههوجو اوفرصا يأ « تويبلا هذه اوهجو : هلوق ‹«مظعألا قيرطلا عراشلاف

 ةهج ىلإ اههجو نع هتفرص اذإ هتهجوو اهيلإ ههجو تلعج اذإاذك ةيحان ىلإ لجرلا تهجو

 نأو « ليلعتلا ىلع هبصنو ةصخرلا لوزنب ىجرتل يأ ةصخر مهل لزنت نأ ءاجر :هلوق .اهريغ

 نم لالحإلا نم لحأ ال ينإف : هلوق . كلذ دعب مهيلإ جرخف «ةفاضإلاب رجلا اهلحم ةيردصم

 هريغ مكحو ةا يبنلا دجسم وهو دهعلل دجسملا يف ماللاو فلألاو «مارحلا دض وه يذلا لحلا

 . ىلوأ وهو دجاسملا عيمج هيف لخديف سنجلل نوكت نأ زوجيو «همكح لثم

 ظلغأ اهتساجن نأل ةمرحلاو عنملا يف مامتهالل :تلق . بنجلا ىلع ضئاحلا مدق مل :تلق نإف

 يبأ نع - هنع هللا يضر- يلع بقانم يف « هعماج» يف يذمرتلا ىورو ‹ضئاحلا لثم ءاسفنلاو

 اذه يف بنجي دحأل لحي ال يلع اي» : اك هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا یضر- يردخلا ديعس

 ال هانعم : درص نب رارض لاق : ميعن وبأ لاقو . بيرغ نسح ثيدح :لاقو « كريغو يريغ دجسملا

 . كريغو يريغ اًبنج هقرطي دحأل لحي

 ىلع ةجح) :م ءيشب ديقم ريغ هنوكب ينعي :ش (هقالطإب) :م روكذملا ثيدحلا يأ :ش (وهو) :م

 دجسملا لوخد ةحابإ يف يأ :ش ( رورملاو روبعلا هجو ىلع لوخدلا ةحابإ يف - هللا همحر- يعفاشلا

 «دمحأ لاق هلوقبو «سانلا هيف ري قيرط هيف ناك نأب رورملاو «ثكم ريغ نم روبعلا هجو ىلع

 ةبانحجلا يف ءوضولل رثأ ال هنألو ءروهمجملا لوق فالح وهو ًأضوت نإ هيف ثكملا هل : دمحأ نعو

 لوق لثم «رانيد نباو « ريبج نباو « بيسملا نباو ‹يرصبلا نسحلا نعو . اًقافتا اهكيرحت مدعل

 ءاًقلطم هيف ثكلملا هل زوجي : رذنملا نباو « دوادو «ينزملا لوقو « - هنع هللا يضر-يعفاشلا

 نمؤملا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب اوقلعتو «ىلوأ لب كرشلاب هوربتعاو ملسأ نب ديز نع هلثمو
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 لوخدو ةالصلا نع عنم ةساجنلاب خطلت ول ىتح نيعلا سجن ريصي ال هانعم :انلق ««سحني ال

 .ةساجنلا ةرواجمب هسجنتل دجسملا

 مل اهن امإو «مدلا ةبلغل امإ مدلا ثيولت تفاح ول : ناهجو روبعلا يف «زيجولا حرش» يفو
 ثيولتلا تنمأ نإف «لوبلا سلس هب نمو ةضاحتسملااذكو «هل ةنايص روبعلا اهل سيلف ٠ قثوتست

 .زاوحجلا امهحصأو ثيدحلا قالطإل زوجي ال : امهدحأ : ناهجو هيف

 ليبس يرباع الإ انج الو : ىلاعت هلوق رهاظب بنجلا يف - هنع هللا يضر- يعفاشلا جتحاو
 هلوق ريظنو ء«ريسفتلا لهأ هلاق ال ىنعمب انه اه الإ :انلق « ٤( ةيآلا : ءاسنلا) € اولستغت ىتح
 لاقو . أطخ ال ىنعملاو 4١( ةيآلا : ءاسنلا) (اًئطخ الإ امم لتقب نأ نمؤمل ناك امو # : ىلاعت
 نأل :لاق « نيرفاسم الإ يأ ليبس يرباع الإ اًبتج متنأو ةالصلا اوبرقت الو : ةيآلا ىنعم : جاجزلا
 ىور : «نآرقلا ماكحأ» يف يزارلا ركب وبأ لاقو «كلذب نيرفاسملا صخف ءاملا هتوفي دق رفاسملا
 ءاملااودجي ملاذإ نيرفاسملا ليبسلا يرباعب دارملا نأ -امهنع هللا يضر- سابع نباو « يلع

 نع ىلاعت هللا نم اًقيفخت هب ةالصلا مهل حيبأف ةبانجلا عفري ال مميتلاو : لاق «هب نولصيو نومميتي

 . فلكلا

 ءاملا لامعتسا ىلع ةردقلا ةياغ ىلإ ثدحلا عفر مميتلا نأ بهذملا رهاظو « هرايتخا اذه :تلق

 رسف نم يرشخمزلا لاقو . هتبقاع رابتعاب اًنج هامس كلذ دنع ابنج دوعي ناك امل نكلو « يفاكلا
 ءاملا ىلإ قيرطلا ناك اذإ هيف نيزاتجم الإ انج دجسملا اوبرقت ال هانعمف هدعب ام عم دجسملاب ةالصلا

 ليبسلا روبع امنإ « ليبس روبع ةالصلا يف سيل -هنع هللا يضر- يعفاشلا لوقو < هيف ءاملا ناك وأ

 عفدناف ليبس روبع ذئنيح ةالصلا يفف « رفسلا وه ليبسلا روبع انلق . دجسملا وهو اهعضوم يف
 ام اوملعت ىتح) ىلاعت هلوق نع باوج هل سيلف ازاجم دجسملا ىلع ةالصلا انلمح اذإ امأ . هلوق

 يف زاجملاو ةقيقحلا نيب عمج دقف اعم دجسملاو ةالصلا لمح نإف« (٣٤ةيآلا: ءاسنلا) €نولوقت

 انيلإ جرخف اًمايق فوفصلا تلدعو ةالصلا تميقأ لاق -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع يراخبلا

 انيلإ جرخو لستغاف عجر مث مكناكم انل لاقف بنج هنأ ركذ هالصم يف ماق املف ‹ ال هللا لوسر

 هعم انیلصو انربکف رطقی هسأرو

 مميتي دجسملا يف ءاملا ناك اذإ -هنع هللا يضر-ةفينح وبأ لاق : هحرش يف لاطب نبا لاقو
 همزلي ملام هنأل هلوق فالخ ىلع لدي ثيدحلا اذهو لاق هنع ءاملا جرخيف دجسملا لخديو بنج ا

 دري مل ثيدحلا اذه :تلق . مميتلا ىلإ جاتحي ال بنج هيف رورملا ىلإ رطضملا نم اذك جورخلل مميتلا

 هوجو نم هجوب هيلع لدي الف لوخدلا دض جورخلاو هنم هجورخ يف درو امنإو دجسملا لوخد يف
 هجوب لوخدلا ةحابإ ىلع لخدي ال ثيدحلا نأ تبثف مازتلالاو نمضتلاو ةقباطملا ثالثلا تالالدلا

14۳ 



 ىتح نهوبرقت الو ىلاعت هلوقل ؛ اهجوز اهيتأي الو .دجسملا يف فاوطلا نأل تيبلاب فوطت الو
 (۲۲۲ ةيآلا : ةرقبلا) € نرهطي

 يبأ لوق فالخ ىلع لدي ثيدحلا اذهو : هلوقو . امهنيب قرفلا ركذي مل اذإ سايقلا هيلع لدي اغنإو

 هنع توكسم وه لب مميتلا يفن ثيدحلا يف سيلو هلوصأو هقفلاب رم لمح نم -هللا همحر-ةفينح

 نميف فلتخا . هعوقو مدع هركذب حيرصتلا مدع نم مزلي الو جرخ مث مميت مالسلا هيلع هلعلف
 . جرخي مث مميتي وأ هتقول جرخي له دجسملا يف بنجأ

 اًبنج دجسم اب رمن انك لاق -هنع هللا يضر- رباج نع روصنم نب ديعس یور :تلق ناف

 مهو دجسملا يف نوسلجي ةي هللا لوسر باحصأ نم الاجر تيأر لاق ءاطع نعو « نيزاتجم

 ثكم زاوج ىلع كلذ يف ةجح الو ‹« روصنم نب ديعس هاور « ةالصلا ءوضواوؤضوتاذإ نوبنج

 مهرقأف مهنم كلذ ملع مالسلا هيلع هنأ لقني مل هنأل هيف هلوخد زاوج ىلع الو دجسملا يف بنحل ا

 . هيلع

 ءامسألا نم وهو ةفرشملا ةبعكلا هب دارأ :ش (تيبلاب) :م ضئاحلا يأ :ش ( فوطت الو) :م

 . تيبلاب فوطي ال بنجلا كلذكو « قعصلاو مجنلاك ةبلاغلا

 فاوطلا نأل «دجسملا لخدي الو» : هلوق نم مهف تيبلاب ضئاحلا فاوط زاوج مدع :تلق نإف

 ‹ ةيقيقحلا ةلالدلا يهو ةقباطملا قيرطب ال مازتلالا قيرطب نكل مهف معن :تلق . هيف الإ نوكي ال

 . ادصق فاوطلا نع عنملا ركذ ىلإ جاتحيف لوخدلا دعب فاوطلا يف عورشلا ةلاح صتخي ابرو

 ناكرأ ىوقأ هنأ عم فوقولا امهيف زاج ال هنأ مهوتي الئل هروهظ عم هركذ اغإ هنأ وهو رخآ باوجو

 ال هنإف دجسملا يف نكي مل فاوطلا نأ ردق ول هنآ وهو :رخآ باوجو . ىلوأ فاوطلا نإف جحلا

 فاوطلا ةمرح نأ لصاحلاو . مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ نامز يف نكي مل ضراع هنأ عم زوجي

 . [....]امهيلع بجي اذهلو دجسلملا امهلوخدل ال هيف ضقتنا لوخدل بنحلاو ضئاحلا ىلع

 للع ولو لمكألا لاق .« فوطيالو» : هلوقل ليلعت اذه :ش ( دجسملا يف فاوطلا نأل) :م

 سيل ةالص تيبلاب فاوطلا نوك :تلق لاؤسلا عفدناو لمشأ ناك ةالص تيبلاب فاوطلا نأل هلوقب

 . اًئدحم زوجي اذهلو . ةقيقحلا قيرطب

 بدألا ةياعر هيفو « اهأطي ال ىنعمب اهجوز ضئاحلا يتأي الو يأ :ش (اهجوز اهيتأي الو) :م

 ((۲۲۲ةيآلا:ةرقبلا) (نرهطي ىتح نهوبرقت الو ىلاعت هلوقل ):م كشلا نع ةيانكلا قيرطب هركذ ثيح

 عامجإ هيلعو عامجلا زوجي الف يرحتلا يضتقيف ضيحلا ةلاح يف نابرقلا نع يهن اذه :ش

 ةيلهاجلا يف اوناك :لاق دهاجم نع يبطرقلا ركذو . يراصنلا فالخ سوجملاو دوهيلاو نيملسملا

 نامز يف نهجورف يف نهوعماجي ىراصنلاو « هتدم يف نهرابدأ يف نهنوتأيو ءاسنلا نوبنتجي
 ىلاعت هللا رمأف ضيحلا ةدم يف نهنارجهو ضيحلا بنجت يف نولاغتي دوهيلاو سوجملاو ٠ ضيحلا
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 لازتعا مايأ ةعبس هعافتراو مدلا عاطقنا دعب ءاسنلا نولزتعي دوهيلاو هريغ لاقو . كلذ نيب دصقلاب

 ماكحأ نم كلذ نإو هبوث عم هوسجنل ةأرما بوث عم هبوث سبل ول مهدحأ نأ دح ىلإ هيف نوطرفي
 هنإف هتوم دنع اًتيم رضح وأ اربق ىطو وأ اًمظع صم نم اًضيأ اهيف نأو « نمهيديأب يتلا ةاروتلا
 صن اذهو اهقرحت داهلا مامإلا ناك يتلا ةرقبلا دابرب الإ اهنم هل جرختي ال لاحب ةساجنلا نم ريصي

 . هنولوادتي نم

 وهو اندنع رافغتسالاو ةبوتلا الإ هيلع سيلف يرحتلاب ملعلا عم ضئاحلا ىطو ول هنأ ملعا مث

 «ةعيبرو « دامحو « ريبج نب ديعسو « لوحكمو « يرهزلاو «يعخنلاو «يبعشلاو « ءاطع لوق
 ةياور يف دمحأو ديدجلا يف يعفاشلاو «كلامو « ثيللاو «ينايتخسلا بویأو « دیعس نب ییحیو

 لابقإلا يف « اًرانيد ةرافكلا بجت : ءاملعلا ضعب لاقو . ءاملعلا رثكأ نع يباطخلا هاكحو .
 نسحلاو ةداتقو سابع نبا نع رذنملا نبا ىكحو . يعفاشلل يدقلا لوقلا وهو رابدإلا يف فصنو

 نسحلا نعو ةبقر قتع هيلع نأ ريبج نب ديعس نعو « قاحسإو ةياور يف دمحأو يعازوألاو
 . ناضمر راهن يف عماجملا ىلع ام هيلع نأ يرصبلا

 يضر- سابع نبا نع ةرجب نب مسقم نع ةيفص ثيدحب هفصن وأ رانيدلا بجوأ نم :جتحاو
 هاور ««رانيد فصن وأ رانيدب قدصتيلف ضئاح يهو هلهأ ىلع لجرلا عقو اذإ» ي يبنلا نع -هنع هللا

 نأ :اهنم ءءايشأب يقهيبلا هلعأ مث «يقهيبلاو « ةجام نباو «يئاسنلاو « يذمرتلاو «دواد وبأ

 ءًالصفم يور هنأ اهنمو < هعفر نع عجر ةبعش نأو سابع نبا ىلع اقوقوم ةبعش نع هوور ةعامج
 « رانيدب قدصتي يورو « كشلا ىلع رانيد فصن وأ رانيدب يور هنأل ابارطضا هدنس يف نأ اهنمو
 هيف يورو رانید فصنب قدصتی يورو رانید يسمخب قدصتي يورو رانید فصنف دجی مل ناف
 ناك اذإو رانيدف رمحأ امد ناك اذإ هنأ يورو « مدلا عاطقنا يف وأ مدلا يف اهبيصي نأ نيب ةقرفتلا

 . رانيد فصنف رفصأ ناك نإو رانيدب قدصتيف اًطيبع مدلا ناك نإ يورو « رانيد فصنف رفصأ
 ناطقلا نبا اذكو « هححصو «هكردتسم)» يف هجرخأ مكاحلا نأ هلك كلذ نع :باوجلاو

 وبأ هاور ام وهو « ديمحلا دبع ثيدح نسحأ ام : لاق دمحأ نأ دواد يبأ نع لالخلا ركذو هححص
 دبع نب ديمحلا دبع نع مكحلا ينثدح لاق ةبعش نع ىيحيانثدح : لاق« ددسم انثدح دواد

 قدصتي »: لاق ضئاح يهو هتأرما يتأي يذلا يف ةا يبنلا نع سابع نبا نع مسقم نع نمحرلا

 ةبعش نأ انملس نئلو ‹ ةرافك وه اغنإ ءمعن : لاق هيلإ ؟بهذتأ دمحأل ليق «رانيد فصنب وأ رانيدب
 دبع طقسأ هنأ الإ« يئالملا سيق نب ورمع نعو «اعوفرم مكحلا نع هاور هريغ نإف « هعفر نع عجر
 وهو ءاعوفرم مكحلا نع ةداتق هاور اذكو « ةقث اذه رمعو «يئاسنلا قيرط نم هجرخأ اذكو «ديمحلا
 . ةقث ةدايز هنأل ؛ باوصلاب هبشأ عفرلا ةياور نأ دعاوقلا ىضتقمو « ديمحلا دبع طقسأ اضيأ
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 ؛ نآرقلا ةءارق ءاسفنلاو بنحلاو ضئاحلل سيلو

 يم يبنلا نع درو امك بابحتسالا ىلع لمحي :تلق . بوجولا تبثي اذه ىلعف :تلق نإف

 نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور «رانيد فصنف دجي مل نإف رانيدب قدصتيلف رذع ريغب ةعمجلا كرت نم»

 . دمحأو ةجام

 رييخت ال ذإ هفصنو رانيدلا نيب رييختلا :تلق . بابحتسالل رمألا نأ ىلع ةنيرقلا ام :تلق نإف

 .دوعیال نأو رافغتسالاب هيف -هنع هللا يضر- ركب وبأ رمأو رثكألاو لقألا نيب دحاولا سنج يف

 يتأرما تبصأ ةَ هللا لوسر اي لاقف لجر ءاج » : سابع نبا ثيدحب قتعلا بجوأ نم :جتحاو
 رمأالاف هتحص انملس نئلو فيعض اذه انلق «رانيد ذئموي ةمسنلا ةميقو ةمسن قتعب هرمأف ضئاح يهو

 ةداتقل اًقالخ عيمجلا دنع لسغلا لبق مدلا عاطقنا دعب ءطولا يف ةرافك الو انركذ امك بابحتسالل

 ال ضئاح اهنأب وأ هب ًالهاج وأ ايسان اهتطو نإف مرحتلاب اًلاع ادماع طو اذإ هلک اذهو يعازوألاو

 حرش» يف اذك ةرافكلا هيلع ميدقلا هلوق ىلع ءيجي ثيدحلا باحصأ ضعب لاقو . هيلع ءيش

 امو ةرسلا قوف اب ضئاحلاب عاتمتسالا زوجي فسوي يبأ نع ةياور وهو ةفينح وبأ لاق « «زيجولا

 . ةبكرلا تحت

 «ملاسسو «بيسملا نب ديعس لوق وهو ءرازإلا نودب ةبكرلاو ةرسلا نيب ةرشابملا مرحتو

 -هنع هللا يضر-يعفاشلاو «كلامو «راسي نب ناميلسو « ةداتقو «سوواطو «حيرشو « مساقلاو

 بجيو «رازإ الب ةرسلا نود اب عاتمتسالا زوجي :دمحم لاقو .ءاملعلا رثكأ نع يوخبلا هاكحو

 غبصأو «دمحأو « يروثلاو «يعخنلاو «يبعشلاو ءءاطع لوق وهو مدلا راعش بانتجا هيلع

 هلوق يف سابع نبا نع يور اب اوجتحاو « دوادو «رذنملا نباو «قاحسإو «روث يبأو «يكلاملا

 هلوقو ‹ نهجورف حاكن اولزتعاف يأ « (۲۲۲ةيآلا: ةرقبلا) (ضيحملا يف ءاسنلا اولزتعاف) : ىلاعت

 الإ :ةجام نباو يئاسنلا ظفل يفو «ةعامجللا هاور « « حاكنلا الإ ءيش لك اوعنصا » : مالسلا هيلع

 اذإ انادحإ تناك : تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع « نيحيحصلا » يف يور ام امهلو .« عامجلا

 « هوحن ةنوميم نعو . اهرشابي مث رزتت نأ اهرمأ اهرشابي نأ يب هللا لوسر دارأف اًسضئاح تناك

 دارملاو ٠ ضيحلا يف ينعي ؛رازإلا قوف هءاسن رشابي ناك : ةياور يفو < ملسمو يراخبلا هاور

 . ناك هجو يأ ىلع نيترشبلا ءاقتلا ةرشابملاب

 يفو « كلذ وحنو ديلاو هجولا سمو ةلبقلا ىلع لومحم هنأ :روكذملا ثيدحلا نع باوحلاو

 دنع لاستغالا بحتسيو . ضيحب سيل هنأل ةالصلا عدت ال اهربد نم ضيحت ةأرما : «رداونلا»

 . اهيتأي ال نأ جوزلل بحتسيو هعاطقنا

 ركذلا دصق نود نآرقلا دصق ىلع :ش (نآرقلا ةءارق ءاسفنلاو بنحلاو ضئاحلل سيلو) م
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 « نآرقلا نم اًئيش بنحلاو ضئاحلا رقت ال» : م هلوقل

 « فرحو اهنم لدب ام الإ هللا مالك لكلا نأل روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا ةءارق الو كلذكو ء ءانثلاو
 - يعفاشلاو روث وبأو قاحسإو يرهزلاو يعخنلاو ةيلاعلا وبأو ءاطعو ةداتقو نسحلا لاق هبو

 ‹ -مهنع هللا يضر- لئاو يبأو رباجو يلعو رمع لوق وهو «هيلوق حصأ يف -مهنع هللا يضر
 ملع ولو « نيبهذملاك سابع نبا نعو دوادو ناميلس يبأ نب دامحو بيسلا نب ديعس اهحابأو

 . ةجاحل هب سأب الف افرح افرح نايبصلا

 ثيدحلا اذه :ش (نآرقلا نم اًئيش بنجلا الو ضئاحلا رقت ال : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل) :م

 . امهنع هللا يضر- رباج نعو « رمع نبا نع يور

 ةبقع نب ىسوم نع شايع نب ليعامسإ نع ةجام نباو يذمرتلا هجرخأف رمع نبا ثيدح امأ
 هاورو «نآرقلا نم اًئيش بنحلا الو ضئاحلاآرقت ال :٠ ةي هللا لوسر لاق: لاق رمع نبا نع عفان نع
 ىسوم نع شايع نب ليعامسإ اذه ىور اغنإ هنع ينغلب امف يراخبلا لاق : لاقو «هننس» يف يقهيبلا
 مث « قارعلا لهأو زاجحلا لهأ نع ثيدحلا ركنم ليعامسإو « هريغ ثيدح نم هفرعأو ءةبقع نبا

 درفت ثيدح اذه :ةفرع نبا لاقو « حيحصب سيلو ةبقع نب ىسوم نع هريغ نع يور دقو :لاق
 نيعم نب ىيحيو دمحأ هلاق « اهب جتحي ال ةفيعض زاجحلا لهأ نع هتياورو «شايع نب ليعامسإ هب
 : «هللع» يف متاح يبأ نبا لاقو« فيعض وهو هريغ نع اذه يور دقو « ظافحلا نم امهريغو
 ع وبا لرقم رس نإ افا لاقفاذه شايع نب ليعامسإ ثيدح ركذو يبأ تعمس
 ريغ نع ىوريال «ثيدحلااذهل دانسإلااذه : «لماکلا» يف يدع نبا لاقو -هنع هللا يضر

 نبا ىلع هفقو متاح وبأ بوصو « امهريغو يراخبلاو دمحأ هفعضو شايع نب ليعامسإ
 .هنع هللا يضر-رمع

 ثيدح نم ةالصلا رخآ يف «هننس» يف ينطقرادلا هاورف -هنع هللا يضر- رباج ثيدح امأو

 « لماكلا» يف يدع نبا هاورو « هوحن اًعوفرم رباج نع سوواط نع هيبأ نع لضفلا نب دمحم
 . نيعم نباو يئاسنلاو يراخبلا نع هفيعضت يف ظلغأو « لضفلا نب دمحم هلعأو

 . بهذملا يف لالدتسالا هجو روكذملا ثيدحلا يف قبي ملف كلذك رمألا ناك اذإ :تلق نإف
 ةرم نب ورمع ثيدح نم ةعبرألا هجرخأ « ةءارقلا نع بنحجلا عنم يف حيحص ثيدح يور :تلق

 وأ هبجحي ال لڪ هللا لوسر ناك » :-هنع هللا يضر- يلع نع ماللا رسكب ةملس نب هللا دبع نع

 نابح نبا هاورو ‹ حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق «ةبانج لا سيل ءيش نآرقلا نع هزجحم ال

 . هححصو « كردتسملا» يف مكاحلاو « هحيحص )يف

 ةلمهملا ءارلاب رجحلا نم لوألا هزجحبي وأ هرجحي نكي ملو دواد يبأ ةياورو «هبجحي ال :هلوق
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 يواحطلا ىلع ةجح نوكيف ةيآلا نود ام لوانتي هقالطإب وهو « ضئاحلا يف كلام ىلع ةجح وهو

 . هتحابا يف
 . رصني رصن باب نم امهالكو اًضيأ هعنم ىنعب هزجح نم يازلاب يناثلاو « عنملا وهو

 . نيلوألا نيثيدحلا يوقي ثيدحلا اذهو « ةبانجلا ريغ ىنعمب « ةبانحلا سيل :هلوق

 هنإف :ش (ضئاحلا يف - هللا همحر- كلام ىلع ةجح) :م روكذملا ثيدحلا يأ :ش (وهو) :م

 بنحجلا فالخب ةراهطلا ليصحت نع ةزجاع ةءارقلا ىلإ ةجاتحم ةروذعم اهنوكل ضئاحلل اهزوجي

 همومعب يأ :ش (هقالطإب) :م روكذملا ثيدحلا يأ :ش (وهو) :م مميتلاو لسغلاب هيلع رداق هنإف

 ةيآلا نود ام لوانتي يفنلا قايس يف هركن ءاًئيش : هلوق نأل :ش (ةيآلا نود ام لوانتي) :م هلومشو

 نود ام ةحابإ يف يأ :ش (هنحاب| يف -هللا همحر- يواحطلا ىلع ةجح نوکیف) :م ةيالاك هتءارق عنمتف

 . ةيآلا

 بهذ ام ىلع لدی ام ثیدح يدنعو «يدنع تبثي ام ثيدحلا اذه لوقي نأ يواحطللف :تذق

 طمسلا نب رماع ينثدح بيبح نب ذئاع انثدح« هدنسم» يف -هللا همحر- دمحأ هاور ام وهو هيلإ

 اًنالث قشنتساو ضمضمف هئوضوب -هنع هللا ىضر- ىلع ىنأبنأ : لاق ىنادمهلا فيرخلا ىبأ نع

 اذکم لاق مت لجز لش مت هسارپ حس تائا عارذو ااف هیدب لغو اٿ هجو لغو

 الف بنجلا امأف بنجب سيل نمل اذه : لاق مث نآرقلا نم اًئيش أرق مث أضوت ةي هللا لوسر تیر

 لاق مث « نآرقلا نم اردصأرق مث هيفو « ظفللا اذه ريغب اًقوقوم ينطقرادلا هاورو « ةيآ الو

 ينطقرادلا لاق « ادحاو لاق وأ اًقرح الو الف هباصأ نإف ةبانج مكدحأ بصي مل ام نآرقلا اوءرقا:

 . هنع هللا يضر- يلع نع حيحص وه:

 . يواحطلا ثي دحلا اذه دعاسي فيك :تلق نإف

 ةيآلا نود ام نوك عنمت : يواحطلا لاق نإف « هيلعف فوقوملا امأو ةرهاظ عوفرملا ةدعاسم :تلق

 هلل دمحلا :هلوق لثم ًالصأ بارعألا نم نآرقلا فرعي ال نم مالك يف رادقملا اذه دوجول نآرقلا نم

 ال : « نويعلا» باتك يف ثيللا وبأ هيقفلا لاقو « نآرقلا ةءارق هب صخشلا دصق اذإ الإ هللا مسبو

 نمايش وا ءاهللا ليس ىلع ةقاتلا ارق هنأ ولو أ نم لأ زوجي ماك ةا ا ار

 لاقو . راتخملا وهو :يزارتألا لاق . هب سأب الف ةءارقلا هب دري ملو ءاعدلا ىنعم اهيف يتلا تايآلا

 . اهريغو «نويعلا» يف يور نإو اذهب يتفأ ال :يناودنهلا

 نييلوألا يف ةحتافلا أرق اذإ ىغبني ناكل نآرقلا نم ةريغص تناك ول ةيزعلا نأب ظفاحلا دروأو

 اب راوي ال اهم يف تتاكاذإ اها تناجار ةو اأ لغ ارض دقو هرج اغلا هب
 ٠ . هئزجت ال ءاعدلا ةينب نيرخآلا يف أرقف نييلوألا يف أرقي مل ول ىتح
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 ثدحملا اذكو « هترصب الإ نآرقلا نم ةروس هيف مهرد ذخأ الو هفالغب الإ فحصملا سم مهل سيلو

 . « رهاط الإ نآرقلا سي ال» : مالسلا هيلع هلوقل ؛ هفالغب الإ فحصملا سي ال

 سم اذكو :ش (هفالغب الإ فحصملا سم) :م ءاسفنلاو بنحلاو ضئاحلل يأ :ش (مهل سيلو) :م

 سم الو يأ :ش (هترصب الإ نآرقلا نم ةروس هيف مهرد ذخآ الو) :م نآرقلا نم ةيآ هيلع بوتكملا حوللا

 نأل ءزجلا ةدارإو لكلا ركذ ليبق نم ةيآلا ةروسلاب دارأو « هترصب الإ ةيآ هيلع بوتكملا مهردلا

 يذلا مهردلا سم ةهارك مدع هنم مزلي اديق ةروسلا لعج اذإف . ةيآلا قوف ام ىلع لمتشت ةروسلا

 كلامو سوواطو دهاجمو نسحلاو ءاطعو رمع نبا لاق «هب هوركم وهاذه عمو « ةيآ هيلع

 هيف صخرو « نيريس نباو يبعشلاو روث وبأو قاحسإو دمحأو يعازوألاو يروثلاو يعفاشلاو

 «نورهطملا الإ هسي ال : ىلاعت هلوق اولمحو « ةيرهاظلاو ناميلس يبأ نب دامحو ريبج نب ديعس

 ةبيش يبأ نبا ركذو « لقره ىلإ ةي يبنلا ةباتكب اوقلعتو « ةرربلا ماركلا ىلع « (۷۹ةيآلا: ةعقاولا)
 فحصملا سم مكحلا عنمو يسوجم وهو مالغ ىلإ هفحصم عفر ريبج نب ديعس نأ «هفنصم» يف

 . ةصاخ فكلا نطابب

 سم ءاسفنلاو بنجلاو ضئاحلل زوجي ال يأ :ش (هفالغب الإ فحصملا سمي ال ثدحملا اذكو) :م

 سعي ال : ة4 هلوقل) :م هفالغب الإ فحصملا سي نأ ثدحملل زوجي ال كلذك هفالغب الإ فحصملا

 نب ورمع : لوألا -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم ةسمخ هاور ثيدحلا اذه :ش (رهاط الإ فحصملا

 ثيدح نم «ليسارملا» يف دواد وبأو تايدلا باتك يف « هننس» يف يئاسنلا ثيدح جرخأ « مزح

 نب ركب يبأ نع يرهزلا نع مقر نب ناميلس نع ةزمح نب ىيحي نع لالب نب راكب نب دمحم
 نميلا لهأ ىلإ ةي هللا لوسر هبتك يذلا باتكلا يف نأ هدج نع هيبأ نع مزح نب ورمع نب دمحم
 .« رهاط الإ نآرقلا سيب الو» : تايدلاو ضئارفلاو ننسلا يف

 دواد نب ناميلس انثدح ةزمح نب ىيحي نع ىسوم نب مكحلا ثيدح نم اًضيأ انه دروأ

 لاق « هوحن هدج نع هيبأ نع مزح نب ورمع نب دمحم نب رکب يبا نع يرهزلا ينثدح ينالوخل ا
 «مقرأ نب ناميلس وه انو « دواد نب نامیلس : هلوق يف ينعي یسوم نب محلا هيف مهو : دواد وب

 . كورتم : مقرأ نب ناميلسو « باوصلاب هبشأ لوألا : يئاسنلا لاقو

 « نومأم ةقث قشمد لهأ نم ينالوخلا دواد نب ناميلس : لاقو نابح نبا هاور :يناثلا دنسلابو
 (همجعما يف يناربطلاو مالسإلادعاوق نموه : لاقو «هكردتسم» يف مكاحلا هجرخأو

 نم ثيدحلا اذه يورو «هيوهار نباو « هدنسم» يف دمحأو «امهننس » يف يقهيبلا مث ينطقرادلاو

 . لسرم اهضعب ىرخآ قرط

 (همجعم) يف يناربطلا ثيدح جرخأ -امهنع هللا يضر- رمع نب هللا دبع :يناثلا

 نع ىسوم نب ناميلس نع جيرج نبا ثيدح نم «امهننس» يف هتهج نم يقهيبلا مث ينطقرادلاو
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 «رهاط الإ نآرقلا سمي ال» يَ هللا لوسر لاق : لاق هيبأ نع ثدحي ا0اس تعمس : لاق يرهزلا

 لاقو « ريكانم هدنع : يراخبلا لاقو ‹« مهضعب هقثوف هيف فلتخم قدشألا ىسوم نب ناميلسو ٠

 . يوقلاب سيل :يئاسنلا

 ثيدح نم لئاضفلا باتك يف «كردتسملا» يف مكاحلا هثيدح جرخأ « مازح نب ميكح :ثلاثلا

 ينشعب امل : لاق مازح نب ميكح نع لالب نب ناسح نع قارولا رطم انثدح متاح يبأ نب ديوس
 ‹ هاجرخي ملو دانسإلا حيحص : مكاحلا لاقو «رهاط تنأو الإ نآرقلا سمت ال»: لاق ةي هللا لوسر

 . (امهننس» يف هتهج نم يقهيبلا مث ينطقرادلاو« همجعم يف يناربطلا هاورو

 نب ةريغملا ىلإ هدانسإب «همجعم» يف يناربطلا هثيدح جرحخأ صاعلا يبأ نب نامشع :عبارلا

 . «رهاط الإ نأرقلا سعب ال» : لاق هي هللا لوسر نأ صاعلا يبأ نب نامثع نع ةبعش

 يبحرلا ءامسأ يبآ ثيدح نم « هبختنم» يف زيزعلا دبع نب يلع هثيدح جرخأ نابوث :سماخل ا

 هدانسإو < (رغصألا جحلا يه ةرمعلاو رهاط الإ نآرقلا سمي ال» ةَ هللا لوسر لاق : لاق نابوث نع

 (نورهطلملا الإ هسي ال : ىلاعت هلوقب كلذ ىلع فنصملا لدتسا ولو : تلق « ادج فيعض

 . ىوقأو ىلوأ ناكل « (۷۹ةيآلا : ةعقاولا)

 باتك يف ميرك نآرقل هنإ : ىلاعت هلوقب لدتسي مل فنصملا لاب ام :تلق نإف . لمكألا لاقو

 . رهاطلا ريغب فحصملا سم نع يهنلا يف رهاظ هنإف (نورهطلا الإ هسمي ال نونكم

 :تلق . هب لالدتسالا كرتف ًالمتحم ناكف ةرربلا ماركلا ىلع هولمح ءاملعلا ضعب نأل :تلق

 مهلك مهنأل ديعب ةكئالملا سم ىلع ةيآلا لمح نأل « هب لالدتسالا رضي ال ديعبلا لامتحالا اذه

 دوجو عم لصألا فالخ ىلع نيرهطملا رئاس نيب نم ةكئالملا ضعب صيصختو « نورهطم
 . ةروكذملا ثيداحألا

 نآرقلا [نم] ةيآ هروطس ضعب يف يذلا باتكلا بتكي نأ ضئاحلا وأ بنجلل هركي :عورف

 نإو نآرقلا بتكي ال بنجلا :“ ثيللا ىبأ ىواتف» ىفو . نآرقلا نم هيف نأل نآرقي ال اناك نإو

 سأب ال «طيحملا» يفو ةا نوف ا ناك ار اتع تب غ او ىف اا لة هلا ناك

 اغنإو هديب نآرقلا سي ال هنأل فسوي ىبأ دنع ضرألا ىلع ةفيحصلا تناك اذإ فحصل ةباتكب امهل

 ‹ بتكي ال نأ ىلإ بحأ : لاق . نآرقب دحاولا فرحلا سيلو « اًقرحف اًقرح بتكي

 ع ناک اک ا ا وکو و دا ی اک یم رق ارا ی را ار

 . نآرقلا نم ةروس

 لئاحب الإ سي ال نأ : خياشملا ةماع دنع ىلوألاو « اًسأب هسمب مهضعب ري ملف راكذألا امأو
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 يف ناقرتفيف ثدحلا نود مفلا تلح ةبانح لاو سملا مكح يف نايوتسيف ديلا الح ةبانحلاو ثدحلا مث

 هنع اًيفاجتم نوکی ام هفالغو ةءارقلا مکح

 . هریغ يف امك

 بيراحملا ىلع نآرقلا ةباتكو «شرفيو طسبي ام ىلع ىلاعت هللا ءامسأو نآرقلا ةباتك هركيو

 يفو . برضت نيح مهاردلا ىلع صالخإإلا ةروس ةباتك هركيو « ةبحتسمب تسيل ناردجلاو

 سم هوركملااغنإو « هيلع ةباتك ال يذلا ضايبلاو فحصملا يشاوح نم هركي ال ليق : ؛ديفملا»

 هنأل « نآرقلا رفاكلا نقلي نأ سأب الو « نآرقلل عبت هنأل هعنم حيحصلاو « ريغ ال ةباتكلا عضوم

 . برحلا راد ىلإ نآرقلاب ةرفاسملا هركيو هتساحجن فرع اذإ ملسأ ابر

 كارتشا نايب ىلإ ةراشإ هذه :ش ( سملا مكح يف نايوتسيف ديلا الح ةبانحلاو ثدحلا مث ) :م

 ثدحلا مث : هلوقب كارتشالا ةروص نيب ةءارقلا مكح يف امهقارتفاو سملا ةمرح يف ةبانحلاو ثدحلا

 مكح يف امهالك يوتسيف ديلا يف ةبانج لاو ثدحلا مكح تبث ينعي اهب الزن يأ - ديلا الح ةبانجلاو
 يأ :ش ( مفلا تلح ةبانجلاو) :م هلوقب قارتفالا ةروص نيبو بنجلاو ثدحملل هتمرح وهو سلا

 :م ةبانح لاو ثدحلا يأ :ش ( ناقرتفيف) :م مفلاب ثدحلا لزني مل ينعي :ش ( ثدحلا نود) :م هب تلزن

 ال اذهلو « مفلا يف ثدحلا مكح تبثي مل هنأل ثدحملا ةءارق تزاج ثيح :ش ( ةءارقلا مكح يف)

 . بنجلا ةءارق زجت ملف هلسغ بجو اذهلو « هيف ةبانحلا مكح تبثيو هلسغ بجي

 مدعل ندبلا عيمج ثدحلا لحي اًتدحم راص اذإ ءرملا نأل اًضيأ مفلا لح ثدحلا :تلق نإف

 ثدح اذه :تلق . ادبعت تبث سأرلا حسمو ةثالثلا ءاضعألا لسغ ىلع راصتقالا نكل «ئزجتلا

 هنإف ةبانجلا فالخب هجو نم نطاب هنأل مفلا لحي الف لسخلا نمض يف طقس اذهلو .فيعض

 حرش» يف مالسإلا رخف لاقو «هلسغ بجياذهلو «هجو نم رهاظ هنأل مفلا لحي يوق ثدح
 قلطت مل سميل هدي ثدحملا لسغ وأ سميل هيدي وأ أرقيل همف بنجلا لسغ نإف :«ريغصلا عماجلا

 الو ادوجو أزجتيال كلذ نأل حيحصلا وه اذه ثدحملل سملا الو بنجلل سملا الو ةءارقلا

 .ًالاوز

 سم زوجي يذلا فالخغلا نايب ىلإ اذهب راشآأ « فحصملا فالغ يأ :ش ( هفالغو) :م

 لاقف هيف خياشملا فلتخاو «هفالغب الإ فحصملا سي ال ثدحملا اذكو :لاق هنأل هب فحصملا

 ينعي ةطيرخلا وه : مهضعب لاقو « مكلا وه : مهضعب لاقو ءهيلع يذلا دلجلا وه : مهضعب

 ايقاجتم نوكي ام) :م هفالغو : هلوقب هيلإ راشأ ‹ حيحصلا وهو فحصملا هيف عضوي يذلا سيكلا
 «وفجيافج نم دملاب فئافجلا نم هتدام لصأو سيكلا وهو فحصل نع ادعابتم يأ :ش (هنع

 يأ « ١١( ةيآلا : ةدجسلا) ( عجاضلا نع مهبونج ىفاجتت) هنمو « عفرلاو دعبلا هانعم لصأو
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 هل عبات هنأل ؛ حيحصلا وه مكلاب هسم هركيو . حيحصلا وه ‹ زرشملا دلجلاك هب لصتم وه ام نود

 ديل عنات هال رور هيف نال لاب امك يف خرب كبح: اهلهال ةرشلا بنك فالحب

 يأ :ش ( زرسشملا دلج لاك) :م فحصملاب يأ :ش ( هب لصتم وه ام نود) :م مهعجاضم نع تدعب

 يفو « ةيبرعب تسيلو ةزاريشلا نم اهضعبو دسم يأ هؤازجأ زرشم فحصم : لاقيف « هب قوصللا
 «نيفرطلا مومضم «ضعب ىلإ اهضعب ءازجألاو سيراركلا مومضم يأ زرشم فحصم «بابعلا»

 زاريشلاو « ةيسراف وهو ةزاريشلا نم قتشم زرشم سيلو نينيشب شرشم وهف هافرط مضي مل نإف
 يف امك فورحلا رخآ ءاي نيءارلا دحأ تبلق ديدشتلاب زارش هلصأو نيللا نم دجتسملا لكؤي يذلا

 . ديدشتلاب جابدو طارق اهلصأ جابيدو طاريق

 هنأل حيحصلا وه فحصملا نم ادعابتم فالغلا نوك وهو روكذملا يأ :ش ( حيحصلا وه) :م

 . ركذلاب الإ فحصلملا عيب يف لخدي ال اذهلو «هنع لصفنم

 يأ :ش (هل عبات هنأل حيحصلا وه) :م ساما مكب فحصملا سم يأ :ش (مكلاب هسم هركيو) :م

 خياشملا ةماع دنع مكلاب هسم هركي ال : « طيحملا» يفو «حيحصلا وه اًهوركم مكلاب هسم نوك

 ةأرما تعقو ولاذهلو «لئاح الب ديلاب ةرشابملل مسا وهو سملا وه مرحملا نأل ؛ ديلاب سملا مدحل

 ةمرح تبشت ال اذكو « بوث لئاحب اهديب اهذخأي نأ يبنجألل لح تغدرو نيط يف ةيبنجأ

 :ناتاور هغ لق و بکلاب یل ساب انآ ددم نع رخال یز . لئاحب سملاب ةرهاصملا

 اذهو :ش ( ةرورض هيف نأل مكلاب اهسم يف اهلهأل صخري ثيح اهلهأل ةعيرشلا بتك فالخب) م
 ناسلاو ريسفتلاو هقفلا بتك سم مهل هركيو« ةريخذلا» يفو «مهضعب ههركو «خياشملا ةماع لوق

 عني : « حاضيإلا» يفو . فالخ الب مكلاب اهسمب سأب الو « نآرقلا نم تايآ نع ولخت ال اهنأل
 بنجلل هركي ال فحصلملا ىلإ رظنلا «ةيريهظلا دئاوفلا» يفو . لستغا نإو هسم نع رفاكلا

 هبو ‹ كرابملا نباو ىبعشلاو دهاجم لوق وهو دمحم دنع نآرقلا ةباتك ثدحملل هركيو ضئاحلاو

 تناک اذإ هب ساب ال : فسوي يبأ نعو . ىوتفلا هيلعو : ةعيرشلا جات لاق . ثيللا وبأ هيقفلا ذخأ

 . ضرألا ىلع ةفحصلا

 دجسو ةساجنلا ىلع همك طسب ولاذهلو ءديلل عبات مكلا نأل يأ :ش ( ديلل عبات هنأل) :م

 ىلع سلجي ال فلح ولاذكو « ةساجنلا ىلع ًالقتسم وأ اًمفختم ماق ولاذكو « زوجيال اهيلع

 ثيدحلاو ريسفتلا بتك لثم ةعيرشلا بتك فالخب ثنحي ضرألا ىلع هبايث ىلع سلجف ضرألا
 اهسم نأل يأ ةرورض هيف نأل ؛مكلاب اهسم يف اهلهأل صخري ثيح ىلاعت هللا ركذ هيف امو هقفلاو

 . نآلا هانركذ دقو ةعوفدم يهو « ةرورض مكلاب
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 اجرح رهطتلاب رمألا يفو « نآرقلا ظفح عييضت عنملا يف نأل نايبصلا ىلإ فحصملا عفدب سأب الو
 لستغت ىتح اهؤطو لحب مل مايأ ةرشع نم لقأل ضيحلا مد عطقنا اذإو « حيحصلا وه اذهو « مهب

 «عاطقنالا بناج حجرتيل لاستغالا نم دب الف « ىرخأ عطقنيو « ةرات ردي مدلا نأل

 فحصلملا عفدي نم ةراهطلل سأب ال يأ نيثدحملا :ش ( نايبصلا ىلإ فحصملا عفدب سأب الو) :م
 ( نآرقلا ظفح عييضت) :م مهيلإ فحصل عفد عنم يف يأ :ش ( عنملا يف نأل) :م نيثدحلملا نايبصلا ىلإ
 رمألا يفو) :م ردملا ىلع شقنلاك ربكلا يف ظفحلاو رجحلا يف شقنلاك رغصلا يف ظفحلا نأل :یش
 يف ريمضلاو ةفلكو ةقشم يأ مهب اجرح نايبصلا رهطتب ءايلوألا رمأ يف يأ :ش ( مهب اجرح رهطتلاب
 نيعفادلا نيملعملا وأ ءايلوألا جرح لاح ثيح ءايلوألا ىلإ لمكألا هداعأو نايبصلا ىلإ عجري مهب
 . ىفخي الام ىلعانلق ام هجوألاو

 نيبطاخم ريغ مهنأ عم نايبصلا ىلإ فحصملا عفد ينعأ ةلأسملا هذه فنصملا ركذ نأ ملعا مث
 سبليال نأ بجي امك هيلإ عفدي ال نأ بجي ثدحملا يبصلا ىلإ غلابلا عفادلا نأ يهو درت ةهبشب
 عفد ىلإ راشأ مث «ةجاح ءاضق يف ةلبقلا ةهج ىلإ هجوي الو رمخلا هيقسي ال نأو ريرحلا مهنم ركذلا
 عونم كلذ لك نأ مالكلا اذه لصاحو « ها . نآرقلا ظفح عيضي عنملا يف نأل : هلوقب ةهبشلا كلت
 e . ] نآرقلا ظفح وهو ينيد رمأ قلعت فحصملا عفد نأ ريغ

 وه نايبصلا ىلإ فحصلملا عفد زاوج نم هانركذ يذلا يأ :ش ( حيحسصلا وه اذهو) :م
 مدعب فلكم عفادلا نأ ىلع ءانب هوركم كلذ نأ خياشملا ضعب لوق نع هب زرتحاو « حيحصلا
 . عفدلا

 مايأ ةعستل اهمد عطقنا ًالثم :ش ( مايأ ةرشع نم لقال ضيحلا مد عطقنا اذإو) :م يرودقلا يأ لاق
 ( لستغت یتحن اهؤطو لحي مل) :م اهتداع تناك مايألا هذه نأ لاحلاو « كلذ وحن وأ مايأ ةينامشلو
 . لستغت ىتح اهأطي نأ اهجوزل لحي مل يأ :ش

 نم دب الف ىرخآ ةرات عطقنيو ةرات) :م ليسي يأ اهمضو لادلا رسكب :ش ( ردي مدلا نأل) :م
 ةدم نم اهتداع نامز ىلع داز ام دوجوب مدلا عاطقنا يأ :ش ( عاطقنالا بناج حجرتيل لاستغالا
 ةداع تاذ وأ ةأدتبم ةأرملا تناك اذإ: “ةيردبلا» يفو . ةقيقح تارهاطلا نم اهتروريصل لاستغالا
 نإو ةداعلا مامت ىلإ اهؤطو هركي اهنود ام ىلإ عطقنا ول امأ ءاهقوف وأ ةداعلا ىلعاهمد عطقناف
 ىضم وأ تلستغاف مايأ ةثالث يضم دعب نكلو ةرشعلا نود امن عطقنا ول :“ طيحملا» يفو «تلستغا

 ترخأ اهتداع سأر ىلع عطقنا ول امأ «لستختو اهتداع يتأت ىتح اهؤطو جوزلل هرك تقولا اهيلع
 نود امو بابحتسالا قيرطب ةلاحلا هذه يف رخأت : يناودنهلا لاق < تقولا رخآ ىلإ لاستغالا

 . بوجولا قيرطب اهتداع
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 لح ةميرحتلاو لاستغالا ىلع ردقت نأ ردقب ةالصلا تقو ىندأ اهيلع ىضمو لستغت مل ولو

 قوف اهتداع نود مدلا عطقنا ولو « اًمكح ترهطف اهتمذ يف اتيد تراص ةالصلا نأل ؛ اهؤطو

 طايتحالا ناكف بلاغ ةداعلا يف دوعلا نأل ؛ تلستغا نإو « اهتداع يضمت ىتح اهبرقي مل « ثالثلا

 مايأ ةرشعل مدلا عطقنا نإو « بانتجالا يف

 اهيلع ىضمو) :م مايأ ةرشع نم لقأل اهمد عطقنا يتلا ةأرملا هذه يأ :ش ( لستىغت مل ولو) :م

 - فسوي يبأ دنعو « امهدنع لاستغالا دعب هللا : هيف لوقت نأ ردق وهو :ش ( ةالصلا تقو ىندأ

 هللا لوق وهو :ش ( ةميرحتلاو لاستغالا ىلع ردقت نأ ردقب) :م ربكأ هللا : لوقت نأ ردق - هللا همحر

 اذإ اهنأل :ش ( اهتمذ يف اًتيد تراص ةالصلا نأل اهؤطو لح) :م روكذملا فالتخالا ىلع ربكأ هللا وأ

 ‹ اهتراهطب مكحي لاستغالاب نأل ؛ ءاضقلا اهيلعف ةيرحتلاو لاستغالا عسي ام تقولا نم تكردأ

 ءاضق اهيلعف ةرهاط يهو تقولا نم !ءزج تكردأ دقف ةيرحتلا هيف عسي ام تقولا نم يقب اذإو

 الأ ءادألا ىلع ةردقلا ىلإ رقتفي ال بوجولا سفن نأل ؛ ءادألا نع تزجع نإو « ةالصلا كلت

 ةيرحتلا هيف عسيام تقولا نم يقب اذإ ام فالخب ءاضقلاب بطاخي ظقيتسا اذإ مئانلا نأ ىرت

 . اهتراهطب مكحي ال هنأل ؛ لاستغالاو

 اهيلع مكح اذإ عرشلا نأل ةقيقحلا ثيح نم ال مكحلا ثيح نم يأ :ش ( اًمكح ترهطف) :م

 وأ : خسنلا ضعب يفو . اهتراهطب مكح هنأ ذإ اًضئاح اهنوك لاح حصي الو ةالصلا بوجوب

 تقول ةفص ناك نإ« لماك :هلوق : تلق دقف : يقانغسلا لاقو . لماك ةالص تقو اهيلع يضي

 ةفص : تلق ؟ههجو امف « ةلماك : لاقي نأ بجي ةالصل ةفص ناك نإو « اعوفرم نوكي نأ بجي

 . برح بص رجح : يف امك زاوجلل هرارجناو تقول
 ههيبشت ىلإ رطضي ىتح لماك رج نيعتي مل هنأل ؛هتحت لئاط ال هباوج عم لاؤسلا اذه :تلق

 ناك نإ : لاقف يقانغسلا نم لاؤسلا اذه ذخأ لمكألا نأ اذه نم برغأو «برح بص رجح

 ءايورم هنوك مدع روكذملا هيبشتلا ةادأ لصألا لعجب يورمب سيلو « اعوفرم ناك تقولل ةفص لماك

 ريدقت ىلع : يناثلاو « خسنلا لاح يف تباث ربخ اذه نأ : امهدحأ : نيهجو نم دسافاذهو

 . صقانلا نم كسفن حرأو لماكلا تنآ عفراف ةياورلا هيف ىعاري ىتح يوبنلا ظفللا وه توبثلا

 يضمت ىتح اهبرقي مل) :م مايأ ةثالث يأ :ش ( ثالشلا قوف اهتداع نود مدلا عطقنا ناك ولو) :م

 نإو) :م بلاغلا جرخم جرخ هنوكل هنع ىنغتسم ثالثلا قوف : هلوق ركذو «ةداتعملا :ش ( اهتداع

 يف طايتحالا ناكف بلاغ ةداعلا يف) :م مدلا دوع يأ :ش ( دوعلا نأل) :م هلبق اب لصاو :ش (تلستغا

 . نابرقلا نع :ش ( بانتجالا

 نغتسم عاطقنالا ديق : تلق :ش (مايأ ةرشعل) :م ةأرملا مد يآ :ش ( مدلا عطقنا نإو) :م
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 لاستغالا لبق بحتسي ال هنأ الإ ةرشعلا ىلع هل ديزم ال ضيحلا نأل ؛ لسغلا لبق اهؤطو لح
 يلاوتملا مدلاك وهف ضيحلا ةدم يف نيمدلا نيب للخت اذإ رهطلاو : لاق . ديدشتلاب ةءارقلا يف يهنلل

 عقو هنأل ؛ هركذ هنكل عطقني مل ول اذكو لسغلا لبق اهؤطو لح مايأ ةرشعل عطقنا اذإ مدلا نأل ؛هنع

 لح مث ةداتعملا جرخم هجرخأو « مايأ ةرشع نم لقأل ضيحلا مد عطقنا اذإو : هلوق ةلباقم يف

 - روث وبأو كلامو دمحأو يعفاشلاو رفز لاقو . انبهذم « ةرشعلا مامتل لاستغالا لبق نابرقلا

 4 نرهطي ىتح # : ىلاعت هلوقل ؛ ضيحلا رثكأل اهمد عطقنا نإو هلبق لحي ال : - مهنع هللا يضر

 دعب مدلا نماهجرف تلسغول : دواد لاقو . نلستغي يأ ديدشتلاب «( ۲ ةيآلا :ةرقبلا)

 . اهؤطو لح تأضوت ول : دهاجمو سوواط نعو ءاهؤطو لح عاطقنالا

 ةمرح ىضتقت فيفختلا ةءارقو «لاستغالا ةياغ ىلإ ءطولا ةمرح ىضتقت ديدشتلا ةءارق :انلق

 شلال عاطقنالا ناك اذإ ام ىلع ديدشتلا ةءارق انلمحف «مدلا عاطقنا وهو رهطلا ةياغ ىلإ ءطولا

 . نيتءارقلا نيب ضراعتلل اعفر مايأ ةرشعل عاطقنالا ناك اذإ ام ىلع فيفختلا ةءارقو «ةرشع

 ىلع ضيحلل ةدايز ال يأ :ش ( ةرشعلا ىلع هل ديزم ال ضيحلا نأل « لسغلا لبق اهؤطو لح) :م

 لح : هلوق نم ءانثتسا :ش (هنأ الإ) :م ةدايزلا ىنعمب ردصم ديزملاو ٠ ضيحلا رثكأ اهنأل ةرشعلا

 :ش ( ديدشتلاب ةءارقلا يف يهنلل لاستغالا لبق اهؤطو بحتسي ال) :م نأشلل هنآ يف ريمضلاو اهؤطو

 امف «هقالطإب نيلاحلا يف لاستغالا لبق ءطولا ةمرح بجوي اميف يهنلا رهاظ نأل € نرهطي ىتح#

 ىتح نهوبرقت الو :  ىلاعت هلوق يهنلا نم دارملاو -امهنع هللا يضر- يعفاشلاو رفز هيلإ بهذ
 نيب قيفوتلا نآلا انركذ دقو «فيفختلاو ديدشتلاب ئىرق هنإف «(۲۲۲ ةيآلا : ةرقبلا) € نرهطي

 ةدئاف -امهنع هللا ىضر- ىعفاشلاو رفز لاق اميفو «ةدئاف ةءارق لكل نوكي انلق اميفو نيتءارقلا

 يف هانسحتساو را ولا ی ااا ار «ىلوأ لوألاو « نيتءارقلا ىف ةدحاو

 . ةرم ةرم أضوت نمم بحأو ىلوأ هنإف اًنالث اًنالث ًأضوت نم اريظن ريصيف اًطايتحا ةيناثلا

 لحي لستغت ام ردق الإ تقولا نم قبي ملو « ةرشعلا نود اميف اهمد عطقنا اذإ ةينآرقلا : عورف

 موصت هدعب تملسا ولو « عاطقنالا سفنب اهتصخر لطبتو هريغب جوزتتو لاستغالا لبق اهؤطو

 نم تجرخ اهنأل ؛ اهتدع رخآ ناك نإ ةعجرلا عطقنتو جوزتت نأ اهلو « اهجوز اهيتأيو يلصتو
 ال اهنكلو « عئارشلاب بطاخت ال اهنأل اهيلع ضرعي ال لاستغالا نأل ؛ عاطقنالا سفنب ضيحل ا

 تملسأ مث تبنجأ اذإ ةرفاكلا نأ ىلع لدت هذهو «بنجلا ةلزنمب اهنأل ؛ لستغت ملام نآرقلا ًأرقت

 .ءاوس ةلأسملاو يهف اهمد عطقنا مث تملسأ ولو « لاستغالا اهمزلي

 رهطلا يأ :ش ( وهف ضيحلا ةدم يف نيمدلا نيب للخت اذإ رهطلاو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 : هتروص «ربتعم رهطب سيل هنأل ؛ لصاوتملا مكحب يأ :ش ( يلاوتملا مدلاك) :م امهنيب للختملا

 ولو ءاًمد هلك ريصيف دساف رهطلا نأل ؛ ضيح لكلاف امد اًمويو رهط ةينامثو امد اًموي تأر ةأدتبم
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 باعيتسا نأ ههجوو . -هللا همحر- ةفينح يبأ نع تاياورلا ىدحإ اذه : - هنع هللا يضر- لاق

 يبآ نعو . ةاكزلا باب يف باصنلاك هرخآو هلوأ ربتعيف عامجإلاب طرشب سيل ضيحل ا ةدم مدلا

 اذإ رهطلا نأ هلاوقأ رخآ وه :ليقو -هللا همحر- ةفينح ىبأ نع ةياور وهو - هللا همحر- فسوي

 دساف رهط هنأل ؛ يلاوتملا مدلاك هلك وهو « لصفي ال اًموي رشع ةسمخ نم لقأ ناك

 .« طوسبملا» يف اذك « اًضيح اهنم اًئيش نكي مل امد اًمويو رهط ةعستو امد اًموي تأر

 ىدحإ) :م روكذملا اذه يأ :ش (اذه) :م فنصملا لاق يأ :ش ( - هنع هللا يضر- لاق) :م

 هاور : ةسمخ اذه يف ةفينح يبأ نع تاياورلاو :ش ( -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع تاياورلا

 نب هللا دبعو « دايز نب نسحلاو « رفزو « دمحمو « فسوي وبأ : مهو « هباحصأ نم ةسمحخ

 ةياور وه روكذملاو « ةياور ةلأسملا هذه يف مهنم دحاو لك ىورف « - مهنع هللا يضر- كرابملا
 ناك اذإف «ةرشعلا يفرطب اًطيحم مدلا نوكي نأ طرشلا نأ كلذ لصأو « ةفينح يبأ نع دمحم

 زوجت ال ةياورلا هذه ىلعو ءًالصاف ناك الإو «نيمدلا نيب ًالصاف للخحملا رهطلا نكي مل كلذك

 متخي الو هداض اجب ءيشلا أدبي الف ضيحلا دض رهطلا نأل : لاق «رهطلاب همتحخ الو « ضيحلا ةيادب

 هدحو باصنلا لامك نإو ءةاكزلا يف انلق امك امهل اًعبت لعجي نيفرطلا نيب للختملا نكلو « هب

 . نآلا هانركذ امك لئاسملا يف اذه نيب درفت ال لوحلا لالخ يف هناصقنو ةاكزلا بوجول طرش

 باعیتسا نآ) :م - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع كلذ يف يورملا هجو يأ :ش (ههجوو) :م

 ةدم مدلا باعيتسا طارتشا مدع ةجيتن :ش (هرخآو هلوأ ربتعيف عامجإلاب طرشب سيل ضيحل ا ةدم مدلا

 يف باصنلا لامك اهيف طرش ريغ باعيتسالا ناك اذإ يأ :ش ( ةاكزلا باب يف باصنلاك) :م ضيحل ا

 . نآلا هانركذ امك هرخآو ضيحلا لوأ

 وهو : هلوق ينعأ : ريمضلا :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور وهو فسوي يبأ نعو) :م
 وهو فسوي يبأ نع يورملاو : هريدقت « فسوي يبأ نعو : هلوق يف نع ةملكب قلعتم ىلإ عجري
 هب ظوفلملا مكح يف هنأل ؛ ركذلا لبق رامضإ هنإ : لاقي الو - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع يورم

 . هعضوم يف فرع امك قلعتملا راجلا نع دعبيف

 - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع : هلوق نيب ةضرتعم ةلمج هذه :ش ( هلاوقأ رخآ وه ليقو) :م

 ةياور وهو ريدقتلاو « نع ةملك قلعتم هيف لماعلاو «ةيردصم «نأ» ةملكو ءرهطلا نأ : هلوق نيبو

 كلذك ناك اذإف «لصاف ريغ اًموي رشع ةسمخ نم لقأ ناك اذإ رهطلا نوك ةفينح يبأ نع تبثت

 (اموي رشع ةسمخ نم لقأ ناك اذإ) :م هلوقو ءلعاف هنأل عفرلا لحم يف :ش (رهطلا نأ) :م هلوق نوكي

 «نآ »ربخ اهنأل عفرلا لحم يف ةلمج :ش ( لصفيال) :م هلوقو طرشلا ىنعم اهيف ةيفرظ ةلمج :ش
 دساف رهط هنأال) :م لصاوتملاو عباتتملا يأ :ش ( يلاوتملا مدلاك هلك وهو) :م نيمدلا نيب لصفي ال يأ
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 ضيحلا باتك يف فرعي هماتو رسب لوقلا اذهب ذخألاو مدلا ةلزنب نوكيف

 موي تأر ةأدتبم : هتروص < اًموي رشع ةسمخ رهطلا ةدم لقأ نأل ؛ رمتسملا :ش ( مدلا ةلزنمب نوكيف

 مكحي ضيح فسوي يبأ دنع تأر ام لوأ نم ةرشعلاف امد اًمويو « ارهط اًموي رشع ةعبرأو امد

 موي رشع ةسمخب ناك اذإ رهطلاو « امد اًمويو رهط ةعستو امد اًموي تأر اذإ كلذكو «هب اهغولېب

 ذخاألاو) :م ةرشع ضيحلا رثكأ نأل ؛سافنلا ةدم يف الإ كلذ روصتي ال هنكل ًالصاف نوكي اًدعاصف

 لوق يف نأل ؛يتفتسملاو يتفملا ىلع :ش (رسيأ) :م فسوي يبأ لوقب ذخألا يأ :ش ( لوقلا اذهب

 باتك يف فرعي هماتو) :م لقعلا تارصاقلا ضيحلا ىلع اًصوصخ اهطبض قشي ليصافت دمحم

 - دمحمل ضيحلا باتك يف فرعي تاياورلا ىدحإ اذه هلوق نم ركذ ام مامت يأ :ش ( ضيحلا

 -هللا همحر- ةفينح يبأ نع تاياورلا نأ انلق دقو . ىلاعت هللا قيفوتب كلذ نيبنسو -هللا همحر

 : ةثالث تيقبو نيلوق فنصملا ركذ دقو ؛ ةسمحخ

 ةرشعلا يفرط يف تأر اذإ اهنأ - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع ىور هنإف رفز لوق :لوالا
 نم نوكي نأ نم دب الف نيمدلل اًعبت اًمد لعجي رهطلا نأل ؛الف الإو ضيح يهف اد مايأ ةثالث

 يبأ نع ةياور وهو :رفز لاق : «طيحملا» ةرابعو « ضيحلا تقو يف ضيحلل نيحلاص امهسفنأ

 يف رهطلاب ةربع الو ءاًضيح لصحي ةرشعلا يف ضيحلا لقأ تأر اذإ هنأ - هللا همحر- ةفينح

 اذکو ءاضيح لكلا ناك امهنيب اًرهطو امد اهرخآ يف نيمويو اهلوأ يف اًموي تأر ول ىتح ةرشعلا

 اذکو ءالف اهرخآ يف اًمويو اهلوأ يف اًموي تأر تناك ول امأو ءاهرخآ يف امويو اهلوأ يف نيموي

 . ضيح وهف اهرهط مايأ نيب ًاللختم اًمويو اهرخآ يف اًمويو اهلوأ يف اًموي تأر نإو امهنم لقأ

 نيب للختملا رهطلا نأ - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع ىور هنإف دايز نب نسحلا لوق : يناثلا

 مايآ ةثالث رهطلا غلب اذإف ‹ يلاوتملا مدلاك هلك ناكف ًالصاف ريصي ال مايأ ةثالث نود ناك اذإ نيمدلا

 ةعبرألاف اًمد امويو اًرهط نيمويو امد اًموي تأر ةأدتبم : هلاثم « لاح لک ىلع ًالصاف ناک اهیلایلو

 تأر نإف « ضيح لكلاف امد ةعاسو « اًرهط ةعاس ريغ مايأ ةثالثو اًمد ةعاس تأر ول اذكو «ضيح

 ةثالث للختملا رهطلا نأل ؛ هلوق ىلع اًضيح هنم ءيش نكي مل امد اًمويو رهط مايأ ةثالثو اًمد نيموي

 امهعرسأ هنأل ؛ لوألا ةثالثلا هدنع ضيحل اف امد ةثالثو اًرهط ةثالثو امد ةثالث تأر نإو « مايأ

 . اًناكمإ

 رثكأ يف يورملا نأ - هنع هللا يضر- ةفينح يب نع يور هنإف« كرابملا نبا لوق : ثلاثا

 : هلاثم ءاًضيح هنم ءيش نكي مل نإو < ًالصاف نوكي ال للختملا رهطلاف هلقأ لثم ناك اذإ ضيحلا

 نم يورملا نأل ؛ ةياورلا هذه ىلع اًضيح هنم ءيش نكي مل امد اًمويو اًرهط ةينامثو امد اًموي تأر ول

 ةرشعلاف امد نيمويو اًرهط ةعبسو امد اًموي وأ ارهط ةعبسو امد نيموي تأر ولو ‹ثالثلا نود مدلا

 . ةفينح يبأ نع ةيورملا ةسمخلا تاياورلا هذهف . ضيح
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 عمتجااذإ هنأ وهو دمحم لوق ىلع ةلمحجلا هذه لصف يف خياشملا فلتخا : «طوسبملا» يفو
 همکح یدعتی له مث < يلاوتملا مدلاك هئاوتساو هيفرطب مدلا ةطاحإل امهدحأ راصو ناربتعم نارهط

 هركذ حصألا وهو « ىدعتيال : يلازغلا لهس وبأ لاقو «ىدعتي : ديز وبأ لاق ءرخآلا رهطلا ىلإ
 ديز يبأ لوق ىلعف امد ًامويو « رهط ةثالثو امد اًموي تأر ةأدتبم : كلذ نايب . «طيحملا» يف

 اًموي تأر ولو «ىلوألا ةعبسلا اهضيح : لهس يبأ لوق ىلعو «دمحم دنع « ضيح اهلك ةرشعلا
 ءاوتسال ضيح ةرشعلا :ديز يبأ لوق ىلع « امد اًمويو ءارهط ةثالثو امد نيمويو رهط ةثالثو امد
 ةثالثو اًمد اًموي تأر نإو « [. . .]ةريخألا ةتسلا اهضيح لهس يبأ لوق ىلعو ءرهطلاو مدلا
 لوأ [نم] اًموي بسحي ديز يبأ لوق ىلعف «مدلا اهب رمتسا مث ارهط ةثالثو امد اًمويو ارهط

 دعب ةرشع اهضيح لهس يبأ لوق ىلعو «ضيح اهلك ةرشعلا نوكتف قبس ام ىلإ رارمتسالا
 اًمويو رهط ةثالثو امد نيموي تأر ولو « ضيح [. . .] رارمتسالاب ىلوأ ىلوألا ةثالثلاو «مويلا
 نم موي لوأ نوكيف تأر ام لوأ نم اهضيح ديز يبأ لوق ىلعف مدلا اهب رمتسا مث ارهط ةثالثو امد
 ام لوأ نم مايأ ةتس اهضيح : لهس يبأ لوق ىلعو «ةرشعلا متت هبو « اهضيح ةلمج نم رارمتسالا
 امد نيموي وأ رهط ةثالثو اًمد اًموي تأر ول كلذكو ءاًضيح رارمتسالا لوأ نم نوكي الف تأر
 . مدلا اهب رمتسا مث ارهط ةثالثو

 - رفز الإ لكلا دنع ضيح ةثالثلاف امد اًمويو « رهط اًمويو « امد اًموي تأر :« طيحملا» يفو
 عبتي الف هعبتي ضاق مدلا :رفز دنعو «لصفي ملف مايأ ةثالث نع ضاق رهطلا نأل -هللا همحر
 هدنع نإف نسحلا الإ لكلا دنع ضيح ةرشعلاف امد ةثالثو رهط ةسمخو امد نيموي تأر ولو .هريغ
 رهط ةثالثو امد اًموي تأر ولاذكو «هدنع لصافلا دجو هنأل ؛ ةضاحتسا نامويلاو «٠ ضيح ةثالثلا
 سيل هريغو مهدنع نيمدلا نيب ًالصاف رهطلا ريصي الف هاثلث امهنأل ؛ ضيح ةتسلاف اًمد نيمويو
 نكي مل اًمد امويو رهط ةثالثو امد اًموي تأر ول وأ ءامهنيب لصافلا دوجول ضيحب كلذ نم ءيشب
 ىلع بلاغ وهو مايأ ةثالث رهطلا نألف دمحم دنع امأ «نسحلاو رفزو دمحم دنع اًضيح هنم ءيش
 دجوي مل رفز دنعو « لصافلا دجو دق -هللا همحر- نسحلا دنعاذكو ءًالصاف راصف نيمدلا
 ىلوألا ةثالثلا نسحلاو دمحم دنعف « امد اًمويو رهط ةتسو امد ةثالث تأر ولو . ضيحلل حلاصلا
 ٤ ةضاحتسا ريخألا مويلاو لصافلا دوجول امهنيب لصفيف نيمدلا نم رثكأ رهطلا نأل ؛ ضيح
 ضيح لكلا دنعو امهدنع ضيح ةريخألا ةثالثلاف اًمد ةثالثو رهط ةتسو امد اًموي تأر ول كلذكو
 نيمدلا ددع نأل ؛ امهدنع ضيح ةثاللاف امد ةثالثو رهط ةتسو امد ةثالث تأر ولو . نيتلأسملا يف
 ؛ ةضاحتسا ةريخألا ةثالثلاو ءامهنيب لصفيف رثكأ رهطلا نوكيف ةتس رهطلا ددعو ةعبرأ ةرشعلا يف
 ال ريخألا فرطلا نكل حيحصلا رهطلا دجو نسحلا دنعو ‹ حيحص رهط نيمدلا نيب للختي مل هنأل

e^ 



 -هللا همحر - يعخنلا ميهاربإ نع لقن اذكه « اًموي رشع ةسمخ رهطلا لقأو

 ام لوأ نم ةرشعلا امهدنعو « اًتاكمإ امهعرسأ هنأل ؛ ىلوأ ناكل حلصي ناك ولو « ضيحلل حلصي

 . ةضاحتسا يقابلاو ضيح تأر

 امد اًموي تأر ةأدتبم : ةتسلا لاوقألا هذه عمجت ةروص : ةتسلا لاوقألا يف ةعيرشلا جات لاقو

 ؛ارهط ةئالثو امد نهرو × ارهط ةع امدامويو ارهط ةا وامد ام ويو ا رهط رشع ةن رأو

 ضيح ةعبارلاو ىلوألا ةرشعلاف «اًموي نوعبرأو ةسمخ هذهف اًمد نيمويو ارهط نيمويو امد اًمويو

 يلاوتملا مدلاك وه اًموي رشع ةسمخ نع رهطلا روصقل - هللا همحر- ةفينح يبأو « فسوي يبأ دنع

 ةياور يف ضيح لوألا رهطلا دعب ةرشعلاو ءامهدنع هب همتخو ضيحلا ةءادب زاوجو ءامهدنع

 دنعو . بسحيف هدنع ضيح ثكلاثلا رهطلا دعب ةرشعلاو « ةرشعلا يف هيفرطب مدلا ةطاحإلل دمحم

 . ةثالثلا نم اهيف رهطلا روصقل ضيح ةريخألا ةعبرألا نسحل ا

 يروثلا لاق هبو « نيتضيحلا نيب نوكي يذلا رهطلا يأ :ش ( اًموي رشع ةسمخ رهطلا لقأو) :م

 ‹ ملعي اميف هيف نوفلتخي ال كلذ نأ روث وبأ ركذ : رذنملا نبا لاق . - امهنع هللا يضر- يعفاشلاو

 عامجإلاب اًموي رشع ةسمحخ رهطلا لقأ : لماكلا لاقو . اقالخ هيف فرعأال : «بذهملا» يفو

 رشع ةسمخ رهطلا لقأ نأ ىلع سانلا عمجأ : بيطلا وبأ يضاقلا لاقو ««بيذهتلا» يف هوحنو

 ءاملعلا نيب هيف فالخلا نأل ؛ ةحيحص ريغ عامجإلا ىوعد : - هللا همحر - يوونلا لاق ءاًموي

 ام ىلع نيتضيحلا نيب رهطلا دمحأ لوأف رهطلا يف ديدحتلا اركنأ قاحسإو دمحأ نإف «روهشم

 امآ : ربلا دبع نبا لاقو «حيحص ريغ اًموي رشع ةسمخب « رهطلا مهتيقوت : قاحسإ لاقو . نوكي

 اضيأ ىورو «مايأ ةرشع هنع مساقلا وبأ ىورف «هباحصأو كلام لوق هيف فلتخا دقف « رهطلا لقأ

 وهو مايأ ةسمحخ رهطلا لقأ نوشجاملا نب كلملا دبع لاقو «نونحس لوق وهو « مايأ ةينامث هنع

 . كلام نع ةياور

 ةقلعتملا بتكلا يف دوجوم اذه سيل :ش ( - هللا همحر- يعخنلا ميهاربإ نع لقن اذكهو) :م

 نم عمس وهو « يباحصلا نم عمس هنأ رهاظلا : حارشلا ضعب لاقو «رابخألاو ثيداحألا سفنب

 : لمكألا لاقو ءهنع لقنلا تبث اذإ ملسي اذه :تلق . بذكلا نع لجأ هبصنم نأل ؛ ايک يبنلا

 تف اک لرد ورام تد عم اإ ها ت کک ل وش ن مال

 . هشقنا مث شرعلا تبثا: لاقي ام لثم اذهو ؟ لوقنم هنأ رهاظلا : لاقي

 ام لقأو رشع هرثكأو ثالث ضيحلا لقآ» : لاق هنأ هاب يبنلا نع هدج نع هيبأ نع دمحم نب رفعجو

 نع بيسملا نب ديعس نع ديعس نب ىيحي نع هلثمو . مالك هيفو  اًموي رشع ةسمخ نيتضيحلا نيب
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 رمتسا اذإ الإ ريدقتب ردقني الف نيتنسو ةنس ىلإ دتمب هنأل ؛ هرثكأل ةياغ الو اًقيقوت الإ فرعي ال هنأو
 ةداعلا بصن ىلإ جیتحاف ¢ مدلا اهب

 هنأ : دواد يبأ يف ملكتو مامإلا» يف ذ هركذ يعخنلا دواد يبأ ةياور نم ديب يبنلا
 د ىل ااو ‹ضيحلاو رهطلا ماقم ة ةريغصلاو ةسيآلا قح يف رهشلا ماقأ : لاق
 ا ةريغصلاو ةسيآلا قح يف رهشلا فصن نوكي نأ يغبنيف نيفصن امهيلع
 اهو ةمسقلا رهاظ ىلع رهطلا ىقبيف فصنلا نع ضيحلا ناصقن ىلع ليلدلا ماق هنأ الإ
 . يديرتاملا روصنم يبأ نع لوقنم لالدتسالا

 موصلا نم اًطقاس ناك ام ديعت اهنإ ثيح نم ةماقإلا ةدم ريظن رهطلا ةدم :“ طوسبملا» يفو
 يف رثؤي امهنم الك نإف ءرفسلا ةدم لقأب ارابتعا مايأ ةثالث ضيحلا ةدم لقأ انردق اذهلو ةالصلاو
 . ىفخي ال رظن امهنم دحاو لك يفو «ةالصلاو موصلا

 نم يآ :ش ( اًفيقوت الإ فرعيال) :م اًموي رشع ةسمخ رهطلا لقأ نوك نأو يأ :ش (هنأو) :م
 يأ :ش ( هرثكأل ةياغ الو) :م اهيف لقعلل ءادتها ال تاردقملا نأل « عامسلا ىلع فيقوتلا ثيح
 نأل يآ :ش (هنأل) :ماهرمع قرغتسا نإو رهطلا ىرت ام موصتو يلصت هنأ هانعمو ءرهطلا رثكأل
 نم نهنمو «نيترمو ةرم رهشلا يف ضيحت نم ءاسنلا نمو :ش ( نيتتسو ةنس ىلإ دحمي) :م رهطلا
 (مدلا اهب رمتسا اذإ الإ) :م طبضلا تحت لخدي ال هنأل :ش (ريدقتب ردقتي الف) :م ةرم نيرهش يف ضيحت
 . ةياغ هل اب مدلا رارمتسا تقو يف ينعي « ريدقتب ردقتي الف : هلوق نم ءانثتسا :ش

 ةداع هل نوكتف ةداعلا بصن ىلإ رارمتسالا دنع جيتحاف يأ :ش ( ةداعلا بصن ىلإ جيتحاف) :م
 ال هنإف يضاقلا مزاح يبأو يزارلا ذاعم نب دعس ةمصع يبأل اًقالخ ء ءاملعلا ةماع دنع كلذ دنع
 اذإ اذه ىلعو انه اه عامس الو عامسلاب ريداقملا بصن نأل قالطإلا ىلع امهدنع هرثكأل ةياغ
 «تأر ام اهرهط امهدنعف مدلا اهب رمتسا مث ڈ رهط نيتنس وأ ةنسو امد ةرشع تأرف ةأرما تغلب
 نإف « نيتنس وأ ةنس يلصتو مايأ ةرشع رارمتسالا نامز لوأ يف ةالصلا عدت مايأ ةرشع اهضيحو

 . اًموي نيڻالثو نينس تس وأ ننس ثالثب اهتدع ضقنت اهج وز اھقلط

 رثكأ نأل ءاًموي رشع ةعست اهرهط : عاجش نب دمحم لاقف « ريداقملا يف اوفلتخاف ةماعلا امأو
 . نيقيب رشع ةعست هرهط يقابلاو ةرشع رهش لك يف ضيحلا

 مايآ ةئالث ضيحلا لقأ نأل اهنود امف اًموي نورشعو ةعبس اهرهط : ةملس نب دمحم لاقو

 . اًموي نورشعو ةعبس ىقبيف رهش لك نع عفريف
 ةدملا لقأ نأل ءرشكألا هيلعو ةعاس الإ رهشأ ةتس اهرهط : يناديملا ميهاربإ نب دمحم لاقو

 لقأ رهطلا ةدم نأ لصألا هيلع ام نأ الإ لمحلا ةدم لق وهو «رهشأ ةتس اهيف ضيحلا عفتري يتلا
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 ءطولا الو ةالصلا الو موصلا عني ال فاعرلاك ةضاحتسالا مدو « ضيحلا باتك يف كلذ فرعيو

 تاعاس ثالث الإ ارهش رشع ةعستب اهتدع يضقتف ةعاس وهو ريسي ءيش هنم صقنف لمحل ا ةدم نم

 رهشأ ةتس رهط لك راهطأ ةثالث ىلإ جاتحيف ضيحلا ةلاح يف اهيلع قالطلا عوقو نوكي نأ زاوجل

 . مايأ ةرشع ضيح لكو ةعاس الإ

 ةداعلا نأل دمحم نع ةعامس نبا ةياور وهو «نارهش اهرهط : ديهشلا مكاحلا لاقو

 يف نضحي ءاسنلا نأ بلاغلا ذإ « ةداع نيرهشلا يف رركتي ام رهطلاو ضيحلاو ةدواعملا نم ةذوخأم

 كلذ راصف نيترب لقتنت ةداعلاو ءاهتداع مايأ يف ترهط دقف نيرهش ترهط اذإف ةرم رهش لك

 . لهس يبأ رايتخا وهو هب ريدقتلا بجوف اهل ةداع رهطلا

 يتفملا ىلع رسيأ هنأل ديهشلا مكاحلا لوق ىلع ىوتفلا : يلع نب رمع نيدلا ناهرب مامإلا لاق

 نيسمخو ةعبس ةداعلا بصنب اهرهط ردقت : قاقدلا يلع وبأو يزارلا لتاقم نبا لاقو ءءاسنلاو

 . ةرثكلاب وه فصنتف ًاضيح لصحي ام نيرهشلا يف قبي مل كلذ ىلع داز اذإ هنأل اًموي

 بلاخلا يف رهشلا نأل ؛ اًموي نيرشعو ةعبسب ردقم اهقح يف رهطلا رثكأ : ينارفعزلا لاقو

 ول ىتح ءاموي نيرشعو ةعبس رهطلا ىقبيف مايأ ةثالث ضيحلا لقأو «رهطلاو ضيحلا ىلع لمتشي
 رارمتسالا لو نم عدت ةمصع يبأ دنعف «مدلا اهب رمتسا مث رهط ةتسو امد ةرشع ةأدتبم تأر

 . هدنع رهطلل ةياغ ال ذإ اهمادأ اذكه « ةنس يلصتو ةرشع

 يذلا وهو ء«لماك رهش ةداعلا بصنل حلصي يذلا رهطلا ةدم رثكأ : «ةصالخلا» يف لاقو

 ام ادبآ بنتجت لب ‹ قافتالاب ءيشب رهطلا ردقي مل ماكحألا رئاس قح يف امأ . ةداعلا قح يف هانركذ

 لكل لستغتو اهجوز اهيتأي الو كلذ وحنو دجسملا لوخدو هسمو نآرقلا ةءارق نم ضئاحلا هبنتجت

 ةحتافلا أرقت :ليقو ءديزت الو ةالصلا هب زوجت ام ردق امهيف أرقتو رتولاو ضرفلا هب يلصتف ةالص
 مايأ ةرشع دعب ديعت مث نكر هنأل ةرايزلا فاوط فوطت تجح نإو «ناتبجاوامهنأل ةروسو

 نيرشعو ةسمخ يضقت مث ةرهاط اهنأ لامتحال ناضمر رهش موصتو بجاو هنأل ردصلل فوطتو

 هرخآ يف ةسمخو هلوأ يف رشع ةسمخ اًموي رشع ةسمخ ناضمرلا يف تضاح اهنأ لامتحال اًموي

 ءاضقلا يف تضاح اهنأ لمتحي مث «كلذ نم رثكأ دحاو رهش يف اهضيح روصتي الو سكعلابو

 : لاق ةريثك ةروكذم ا ةلأسملا يف لاوقألا ناك امل :ش ( «ضيحلا» باتك يف كلذ فرعيو) :م

 . ضيحلا ماكحأ يف ًالقتسم اًباتك نسحلا نب دمحم هفنص يذلا «ضيحلا باتك» يف كلذ فرعيو

 عني الو يأ :ش (ءطولا الو موصلا عن الو ةالصلا عنمب ال مئادلا فاعرلاك ةضاحتسالا مدو) :م

 سابع نبا نع « فارشإلا» يف رذنملا نبا هلقنو « ءاملعلا رثكأ لوق وهو اًضيأ اهايإ جوزلا ءطو
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 ريصحلا ىلع مدلا رطق نإو يلصو يئضوت : مالسلا هيلع هلوقل

 ينزملا هللا دبع نب ركبو ناميلس يبأ نب دامحو ةداتقو ريبج نب ديعسو ءاطعو بيسملا نب باو

 - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع يكحو «لوقأ هبو : رذنملا نبا لاقو «روث ڈ يبأو قاحسإو يروثلاو
 - ةشئاع نع عنملا ليصفت نإ: هريغو يقهيبلا لاقو « كلذ عنم نيريس نباو مكحلاو يعخنلاو
 لاقو . اهثيدح يف ةاورلا ضعب هجردأ يبعشلا لوق وه لب اهنع حيحصب سيل - اهنع هللا يضر
 اوجتحاو «لوطي نأ الإ اهجوز اهيتأي ال : ةياور ىفو « تنعلا فاح اذإ الإ ءطولا زوجي ال :دمحأ
 ىذألا ىنعب ضيحلا يف عنملاو بوشلاو ندبلا نم هلسغ بجي ىتح ضيحلاك ةضاحتسالا مد نأب

 . ضئاحلا تهبشأف اهيف دوجوم وهو

 هلوقل ) :م : هلوق وهو - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحب انوقفاو نملو انل فنصملا جتحاو
 نبا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( ريصحلا ىلع مدلا رطق نإو يلصو يئضوت : مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع نع تباث نب بيبح نع شمعألا نع عيكو ثيدح نم !هننس» يف ةجام
 ينإ هللا لوسر اي : تلاقف ةا يبنلا ىلإ شيبح يبأ تنب ةمطاف تءاج : تلاق -اهنع هللا يضر -
 مايأ ةالصلا ينجا ضسيملاب سيلو « قرع كلذ اغإ ١ :لاق ؟ ةالصلا عدأفأ رهط الف ةضاحتسم ةأرما

 «هدنسم» يف دمحأ هجرخأ اذكو . “'“مدلا رطق نإو ةالص لكل يئضوتو يلصو يلستغا مث كضيح

 هبسن امك هيف ةورع بسني ملو «ريصحلا ىلع مدلا رطق نإو : هيف لقي مل نكلو دواد وبأ هجرخأو
 اغإو ريبزلا نب ةورع ةمجرت يف هوركذي مل فارطألا باحصأو « ريبزلا نب ةورع هنأب ةجام نبا
 مل تباث يبأ نب بيبح نأ ينيدملا نبا لوق ىلع كلذ يف نبدمتعم « ينزملا ةورع ةمجرت يف هوركذ
 يف رازبلاو ةبيش يبأ نباو هيوهار نب قاحسإو دمحأ هاورو «ريبزلا نب ةورع نع عمسي

 .ةورعاوبسني ملو «مهديناسم»

 يفو - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ريبزلا نبا ةمجرت يف هاجرخأ رازبلاو ةجام نبا نكلو
 « «ريصحلا ىلع مدلا رطق نإو ةضاحتسملا يلصت» : لاق ايب يبنلا نأ دانسإلا اذهب ةبيش يبأ نبال ظفل

 : لاق . ثيدحلا فعضو « هظافلأ ضعب يف ريبزلا نب ةورع لاقو « «هننس» يف ينطقرادلا هاورو

 هنأ دواد يأ نع لقن مث ريبزلا نب ةورع نم عمسي مل تباث يبأ نب بيبح نأ يروثلا نايفس معزو

 -اهنع هللا يضر- ةشئاع ىلع هفقوف شمعألا نع هاور ثايغ نب صفح نأ اهنم ءايشأب هفعض

 ‹ هلوأ اًعوفرم هاور اًضيأ شمعألا نع دمحم نب طابسأ اًضيأ هفقوو . اعوفرم نوكي نأ ركنأو

 ء(۱/١۱١۴) ينطقرادلاو ء(۲۸۰) دواد وبأ )٩/ ۱۹٤(, دمحآو « (۱۱۸ ۰۱۱۷ /۱) يئاسنلا هاور : عطقنم (۱)

 «ريبزلا نبا» هنوك توبثب ولو ‹ ةشئاع نينمؤملا مأ نع يوارلا ةورع نييعت يف فلتحخاو تاقث مهلك هلاجر
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 عامجإلا ةجيتنب ءطولاو موصلا مكح تبث ةالصلا مكح فرع اذإو

 هللا يضر- ةشئاع نع ةورع نع هاور يرهزلا نأبو « ةالص لك دنع ءوضولا هنع نوكي نأ ركنأو

 جاجتحا لاطبإ مهدصق نأ مالكلا لصاح :تلق . ةالص لكل لستغت تناكو : هيف لاقو - اهنع

 : رومأب اذه يف اوقلعت مهنأل مهنم اذه يشي ال نكلو «ثيدحلا اذهب هيلإ اوبهذ اميف ةيفنحلا

 يف كلذ تبث هنأ : ارا رفحا اغ عدلا رعت ناو يف سيل اولاق مهنأ : لوألا

 . اًضيأ ينطقرادلا ةياور يفو ةبيش يبأ نبا ةياور

 ‹ ةياور يف هبسن ينطقرادلا نأ هنع باوجلا « ةجام نبا الإ هبسني مل ةورع نإ : اولاق :يناثلا

 . ةياور يف رازبلا كلذكو

 ابأ نأ :هنع باوجلا ءريبزلا نب ب ةورع نم عمسي مل تباث يبأ نب بيبح نإ : اولاق : ثلاثلا

 ىور دقو ««ننسلا» باتك يف دواد وبأ هنع ىور دقو « ةورع كردأ هنأ كش ال بيبحو :لاق رمع

 اذهو « احيحص اًنيدح - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع نع بيبح نع تايزلا ةزمح

 ال بيبح اًضيأو « يفني نم ىلع مدقيف تبشم وهو « ةورع نم عمس اًبيبح نأ ىلع ارهاظت دشأ

 . اًنوبث مدقأو لجأو ةورع نم ربكأ وه نمع هتياورل ةورعب هءاقل ركني

 لثم تاقث تاهج نم اًفوقوم يور دق انه اه ناك نإ هنع باوج لاو « فوقوم هنأ اولاق :عبارلا

 نب ديعسو ىريرجلا لثم شمعألا نع اعوفرم عيكو ةياورك تاقث اًضيأ هاور دقف « هلثمو عیکو

 بهذم ىلع بجوف عفرلا شمعألا نع اوور رابك ءالؤهف ريم نب هللا دبعو قارولا دمحم

 - ةشئاع ىلع هفقو نم ةياور لمحيو ةقث ةدايز اهنأل مهتياور حيجرت لوصألا لصأو ءءاهقفلا

 . ىرخأ ةرم هب تلاقو « ةرم هتورف ةا يبنلا نم تعمس اهنأ - اهنع هللا يضر

 نع باوج اذه :ش ( عامجإلا ةجيقتنب ءطولاو موصلا مكح تبث ةالصلا مكح فرع اذإو) :م

 «ءطولاو موصلاو ةالصلا عني ال ةضاحتسالا مد نأ متلق مكنإ : لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس

 عم اهزاوج وهو ةالصلا مكح نأب هنع باجأف ءطقفة ةالصلا ماكحأ ىلع الإ لدي ال مكليلدو

 اًفانم هنوكل امهنيب ةتباثلا ةافانملا عم ةالصلا مکح يف مدعلاك هنإف فرع اذإ ةضاحتساللا مد نالیس

 نأ كلذو هنيبو امهنيب ةافانلا مدع عم ءطولاو موصلا مكح تبثي ةالصلا طرش يه يتلا ةراهطلل

 .مدلا ال هكرت هضيقن ءطولاو «مدلا ال رطفلا هضيقن موصلا

 هلم «ةياردلا» بحاص لاقو . عامجإللا ةجيتن ءطولاو موصلا مكح توبث : فنصملا لاقو

 هنإف محرلا مد فالخب ءطولاو موصلاو ةالصلا عني ال قرعلا مد نأ ىلع عامجإلا نإف : لاق مث

 ةلالدب ءطولاو موصلا عني الف قرع مد هنأ ىلع ةالصلا مدلا اذه عني ملامكف« اهنم عني

 .عامجإلا
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 ةضاحتسا داز يذلاو اهتداع مايأ ىلإ تدر اهنود ةفورعم ةداع اهلو مايأ ةرشع ىلع مدلا داز ولو

 ي ڪڪ ي ا ج ج د ا
 مكحلاب ريسفتلاو «ىنعم ال اًظفل حيحص ريغ ةلالدب عامجإلا ةجيتن ريسفت ؛يفاكلا » يفو

 صنلا ةلالد نإ ثيح نم ةجيتن هنأ زوجي دق: -هللا همحر- زيزعلا دبع خيشلا لاقو ءاقابطإ دشأ

 ولو «لصأ عامجإلاو صنلاو ةجيتن اهنأكف هلبق تبثي نأ ليحتسمو هب الإ نوکی ال عامجإلا وأ

 . ةلالدلاب ترسف كلذلف كلذل الإ نوكت ال عامجإلا وأ صنلا ةلالد نأ مهوأل مكحلاب ترسف

 موصلا مكح نوكي فيكف ‹صنلاب تبثي اغإو «عامجإلاب ءادتبا تبثي مل ةالصلا مكح :تلق

 هریغو دواد وبأ هاورو «ةضاحتسملا ءطو زاوجب حيحص ربخ درو هنأ عم عامجإلا ةلالدب ءطولاو

 ظفل يفو « اهاشغي اهجوز ناكو ةضاحتسم تناك اهنأ شحج تنب ةنمح نع ةمركع ثيدح نم
 ةنمح جوزو «هريغو يقهيبلا هاورو « اهاشغي اهجوز ناكو ةضاحتسم شيبح مأ تناك : لاق هل
 . هللا دبع نب ةحلط

 ةداتعم نوكت نأ امإ ولخت ال ةأرملاف ضيحل ا رثكأ يه يتلا :ش ( مايأ ةرشع ىلع مدلا داز ولو) :م
 يأ :ش ( اهنود ةفورعم ةداع اهلو ) : هلوقب لوألا مسقلا ىلإ راشأو « ةداعلا ةفلتخم وأ ةأدتبم وأ
 ىلع مدلا دازف مايآ ةعست وأ مايأ ةينامث وأ مايأ ةعبس وأ مايأ ةتس اهتداع تناك نأب ةرشعلا نود
 اهتداع مايأ ضيحلا نوكيف انباحصأ قافتاب :ش ( اهتداع مايآ ىلإ تدر) :م اًضيأ ةرشعلا ىلعو اهتداع
 :م :هلوق ىنعم وهو ةضاحتسا نوكي يهتني نأ ىلإ ةرشعلا قوف ام ىلإ ةفورعملا اهتداع ىلع داز امو
 . تاضاحتسملا مكح اهمكح ريصيف :ش ( ةضاحتسا) :م ةفورعم ا ةداعلا ىلع ينعي :ش ( داز يذلاو)

 ىلإ خلب ةمئأ بهذف «خياشملا هيف فلتخا دقف ةرشعلا نود ةفورعملا اهتداع ىلع داز اذإ امأو
 مدلا عطقنا اذإ هنأل ةضاحتسالاو ضيحلا نيب ةددرتم ةدايزلا لاح نأل ةالصلاو لاستغالاب رمؤت اهنأ
 . ددرتلا عم ةالصلا كرتت الف ةضاحتسا ناك ةرشعلا زواج نإو اضيح ناك ةرشعلا لبق

 ءاقب ليلدو « نيقيب اًضئاح اهانفرع األ ةالصلاو لاستغالاب رمؤت ال :ىراخب خياشم لاقو
 تكرت ام ءاضقب ترمأ ةرشعلا زواج نإف ءاهرمأ نيبتي ىتح رمؤت الف مئاق مدلا ةيؤر وهو ضيحلا
 . حيحصلا وهو :ىبتجملا» يفو .اهتداع مايآ دعب ةالصلا نم

 وأ اًظيلغ دوسأ ناك نإف . نوللاب زيي اهتداع ىلع داز ام : - هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو
 مد ناک دوس نکی مل نإو «مايألل ةربع الواهضيح لعجي اًصلاخ رمحأ وأ اًظيلغ رمحأ

 هبشي لب اًصلاخ رمحأ وأ اًصلاخ دوسأ نكي مل نأب نوللاب زييمتلا نكي مل نإو « ةضاحتسالا
 . اهمايأ ىلإ درتف مايألا ربتعت ذئنيحف امهالك

 رمحأ امد اهضعب يفو « دوسأ امد مايألا ضعب يف ىرت يتلا يهو زيعت ةداتعم : ؛ةيلحلا» يفو

 هریغ نوک هرهاظب یقبی اذهف « دوسآ ضیحل ا مد» : اك هلوقل دوسألا اهضيحف رثكألا مدلا زواجو
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 ٠ اهئارقأ مايأ ةالصلا علت ةضاحتسملا» : مالسلا هيلع هلوقل

= 

 ال زيمتملل رابتعالا : كلام لاقو « زيمحملا ىلع ةداعلا مدقت : يرخطصإلاو نابح نبا لاقو

ىلإ مايآ ةثالثب ةداعلا نامز ردقب ترهظتسا اربي اهل نكي مل نإف « ةداعلا
 « رشع ةسمخ زواجت نأ 

 . اهتداع مايأ اهضيحف ةزيم ريغ تناك نإو

 يور ثيدحلا اذه :ش ( اهئارقأ مايأ ةالصلا عدت ةضاحتسملا : الب هلوقل) :م
 نب يدع دج نع

نب ةدوسو ةملس مأو - اهنع هللا ىضر- ةشئاعو تباث
 . امهنع هللا يضر- ةعمز ت

نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاورف يدع دج ثيدح امأ
 ناظقيلا يبأ نع كيرش ثيدح نم ةجام 

 لستغت مث اهئارقآ مايآ ةالصلا عدت ةضاحتسملا» : لاق ايب يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع تباث نب يدع نع

بأ نع كيرش هب درفت ثيدح اذه : يذمرتلا لاق ١“ يلصتو
 دمحم تلاسو : لاق « ناظقبلا ي

هدج نع هيبأ نع تباث نب يدع : هل تلقف ‹«ثيدحلا اذه نع يراخبلا ىنعي
 ؟همسا ام يدع دج« 

 . هب ابعی ملف رانید همسا نأ نیعم نب ییحی لوق هل ترکذو «هفرعی ملف

ناظقيلا وبأ هاورو ‹ حصي ال فيعض اذه تباث نب يدع ثيدح : دواد وبأ لاقو
 يدع نع 

لا يعخنلا هللا دبع نبا وه اذه كيرشو « -هنع هللا يضر- يلع نع هيبأ نع تباث نبا
 يخرك

 فرعيال :ليقو ‹يطخلا سيق همسا يدع دج نأ : ىيحي ريغ لاقو : ميعن وبأ لاق :تلق
 نم

 نعو « بزاع نب ءاربلا يخأ يدع نب يدع نبا وه اتباث نأ :« تاقثلا» یف نابح نبا رکذو « هدج
=a 

 . ةقن يفوك : يلجعلا هللا دبع نب دمحأ لاقو «ةقث قودص كيرش : لاق نيعم نب ىيحي

زي ثيدح نم «ريخصلا همجعم» يف يناربطلا هاورف - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح امأو
 دي

قورسم ةأرما ءارمق نع يضاقلا ةمربش نب هللا دبع نع ءالعلا وبأ بويأ انربخأ نوراه نبا
 نع 

 لستغت مث اهئارقأ مايأ ةالصلا عدت» : ةضاحتسملا يف لاق هنأ اب يبنلا نع - اهنع هللا يضر- ةشئاع

 نع ةناوع يب ثيدح نم « هحيحص» يف نابح نبا هاورو «"«اهئارقأ مايآ لشم ىلإ اضوتت مث ةرم

اب يبنلا لئس : -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه
 عدت : لاقف ةضاحتسملا نع 

 نم هاور «هثيدحب جتحي ال ناظقيلا وبأ هخيشو ‹«ثيدحلا يف فعضي « يضاقلا كيرش ىلع هرادم : فيعض )١(

 يقهيبلاو ء(١۲٠) ةجام نباو « (۲۰۲/۱) يمرادلاو (۲۹۷) دواد وبأو )۱۲١(« يذمرتلا كيرش قيرط

 .دهاوش ثیدحللو )۱/۱۱١(

/٤) ملسمو ء(١/۰۹٠٤) يراخبلا . ظفللا اذه ريغب نيحيحصلا يف هلصأو « )۱١۸۷( ريغصلا مجعملا (۲)
 ء١١

¥( 
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 ا د ا ا ا ي ا
 هللا يضر- ةملس مأ ثيدح امأو . «ةالص لك دنع اضوتت مث ادحاو ًالسغ لستغت مث اهئارقأ مايأ ةالصلا
 نع بويأ انثدح بيهو انربخأ دسأ نب ب ىلعم ثيدح نم «هننس» يف ينطقرادلا هاورف - اهنع

A O 
 E ي ينطقرادلا لاقو « يلصتو بوثب رفدتستو لستغت مث اهئارقأ مايأ ةالصلا عدت » : لاقف

 نع عفان نع جاجح انثدح « نوراه نب ديزي انثدح ٩ هدنسم » يف ةبيش يبأ نبا هاورو « تاقث

a ee E e E a 

eىلإ يلصتو ةالص لكل اضوتتو بوثب رفثتسنو لستغت مث اهئارقأ مايأ ةالصلا عدت » :  

 . ةروكذملا ينطقرادلا ةياور هرسفي شيبح يبآ تنب ةمطاف يه ةأرملا هذهو . یھتنا ۲ كلذ لثم

 نب مكحلا ثيدح نم «طسوألا همجعم» يف يناربطلا هاورف - اهنع هللا ىضر- ةدوس ثيدح امأو

 مايأ ةالصلا عدت ةضاحتسملا » : ةا هللا لوسر لاق : تلاق ةعمز تنب ةدوس نع رفعج يبأ نع ةبيتع

 °" ةالص لكل ًاضوتت مث اًدحاو ًالسغ لستغت مث اهيف سلجت تناك يتلا اهئارقأ

 دست أ + رفت : هلوق . ضيحلا ىنعمب ىنعجب ءرق عمج : : ءارقألاو ‹ كرتت يأ : علت هلوق

 وهو رفدلا نم رفدتست : هلوقو . اهند تحت لعجت يتلا ةبادلا رفث نم ذوخأم وهو بوثب اهجرف
 موقي هنأل ؛ اًبيط بوثلا ىمسي دقو «ةحئارلا هب ليزت بولا يف اًبيط لمعتست هانعمو « ةحئارلا
 . بيطلا ماقم

 عفان نع كلام نع ملسم نب هللا دبع انربخأ دواد وبأ ىور ام بابلا اذه يف يور ام حصأو
 مدلا قارهت تناك ةأرما نأ ايب يبنلا جوز - اهنع هللا يضر- ةملس مأ نع راسي نب ناميلس نع
 رظنتل » : لاقف ةي هللا لوسر -اهنع هللا يضر- ةملس مأ اهل تتفتسافةايب هللا لوسر دهع ىلع
 كلذ ردق ةالصلا كرتتلف اهباصأ يذلا اهبيصي نأ لبق رهشلا نم نهضيحت تناك يتلا مايألاو يلايللا ةدع

 «هتطوم» يف كلام هاور ء"« [هيف] لصتل مث بوثب رفثتستل مث لستغتلف كلذ تفلخ اذإف « رهشلا نم

 نع لقنو «هدانسإ ركذو «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبال يعليزلا ظفاحلا هازعو ء(۸٠۲ )١/ ٠۲٠۷ ينطقرادلا ننس ()
 . عوبطملا يف ةرابعلا هذه دجأ ملو «تاقث مهلك هتاورو» : هلوق ينطقرادلا

 يعليزلا ظفاحلا ركذو )۲۸١/١( عمجملا .ها« هفرعأ ملو « ةدوس نع -اذك - رفعج هيف : يمثيهلا لاق (۲)

 .(۲۸۸ )١/ ةيارلا بصن «ةدوس نع رفعج وبأ» هيفو ءهدانسإ

 يعفاشلاو «(۱۸۲ ,۰ )١/ يئاسنلاو « )1۲١( ةجام نب راو « (۱۱۱/۱) دواد وبأ هاور : هتوبث ېف فلتخم (۳)

 كلام ثيدح نم مهلك ٦۲( ۰1۱/۱) ينطقرادلاو ٠ ٠“ /١)و ء(۲۹۳/ دمحأو .(1۰ /۱) «مألا »يف

 ةصالخو ء(١۲۲ /۲) رذئملا نبال ننسلا يف «طسوألا» عج ار ةت مأ نع راسي نب ناميلس نع عفان نع

 E ا
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 تاأدتبا نإو هب قحليف ةرشعلا ىلع داز ام سناجي ةداعلا ىلع دئازلا نألو

 طرش ىلع ةحيحص ديناسأب «هننس» ىف ىئاسنلاو « هدنسم» ىف دمحأو« هدنسم» ىف ىعفاشلاو

 ماا و اا نف اها 1 ر واو ئرالا

 نأ هريدقت رخآ ليلد اذه :ش ( هب قحليف ةرشعلا ىلع داز ام سناجي ةداعلا ىلع دئازلا نألو) م

 هنوك ثيح نمو ةردنلا ثيح نم ةرشعلا ىلع لدي يذلا مدلا سناجي ةداعلا ىلع دئازلا : لاقي

 ةدملا يف اعقو امهنأ وهو دحاو هجو نم الإ فورعملا عقاولا سناجي الو ةفورعملا ةداعلا ىلع اًدئاز

 قحلیف : هلوق ینعم وهو ‹«ىلوأ ةرشعلا جراخ عقو امل اهقاحلإ ناكف ةرشعلا يهو ضيحلل ةيلصألا

 . ةرشعلا ىلع دئازلاب تحلي يأ

 ةلصاح ةساجنلا نأ امك : لوقي نأ لئاقلل نأل يدنع رظن ليلعتلا اذه يف : يزارتألا لاقو

 امهنم دحاو لك نأل ةرشعلا ىلإ دئازلا نيبو اهتفرعم يف تأر ام نيب ةلصاح كلذكف نيتدئازلا نيب

 . اهريغ يف رخآلاو ضيحلا ةدم يف نيدئازلا دحأ نأل رثكأ انه ةسناجملا لب ال ضيحل ا ةدم يف

 هيف لمأتلاو يدنع رظن ليلعتلا اذه يف :لقي مل هركف حدقو اذه يف يزارتألا لمأت ول :تلق

 نأ نكي ةداعلا ىلع دئازلا نإف ضروعو : لمكألا لاقو . نآلا هانررق امب رظنلا اذه نع ثدحي

 . ناسناجتي امهنإف ةرشعلا ىلع دئازلا فالخب اًنضيح نوكي

 نأ نكي ال ةرشعلا ىلع دئازلا : ليق نإف هلوقب « ةياردلا» بحاص هلأس هركذ يذلا اذه :تلق

 : هلوقب باجأ مث ناسناجتي فيكف اًضيح نوكي نأ نكي ةداعلا ىلع دئازلاو اًبضيح نوكي

 ‹ نيقيب ةضاحتسا ةرشعلا ىلع داز ام نأل اًضيح اهيلع نوكي نأ نكي ال انتلأسم ىف : تلق

 ‹ ةضاحتسا ناك هدعب اج هانقحلأ نإ ةرشعلا مامت ىلإ داز اميفف ا او ا یا

 بوجو نأل كشلاب ةالصلا كرتت الف اًضيح هنوك يف كشلا عقوف اًصضيح ناك هلبق اب هانقحلأ نإو

 . ةالصلا عنم مدع ثيح نم ناسناجتي ذئنيحف نيقيب الإ كرتت الف نيقيب اًباث ناك ةالصلا

 ةداعلاو دئازلا نيبو نيهجولا نم دئازلا نيب سناجتلا نأ هصخلمو « اذه ريغ لمكألا باوجو

 : « ةياردلا» بحاص لاقو .ًالوأ هانررق اب لصحماذهو «ىلوأ لوألا ناكف هجو نم

 مايأ يف حصألا يف اهيلع بجت ال اهنإف « نيقيب ةالصلا بوجو نوكي فيك : ليق نإف
 كش اًضيح ةداعلا ىلع داز ام نوك يفو ةدعلا ءاضقنا ىلإ ارظن نيقيب اهيلع اهبوجو : انلق . اهضيح

 . نيقيلا كلذ لوزي الف

 ال ةأرملا نأ انركذ دقو ةأدتبملا ةأرملا ةلاح نايب يف عورش اذه ةأرملا يأ :ش ( تأدتبا نإو) :م

 . ةأدتبملا نايب يف اذهو ةداعلا لاح ركذ دقو «ةداعلا ةفلتخم وأ ةأدتبم وأ ةداتعم نوكت نأ امإ ولخي
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 . ءاتلا مضب لوعفملل ينبملا ةغيص ىلع ىوريو ‹ لعافلل ينبملا ةغيص ىلع تأدتبا : هلوقو
 كلذلف لوعغملا ةغيص ىلع ةأدتبم ةأرملا نأل يناثلا نم يدنع هجوأ لوألاو : يزارتألا لاقو

 . تأدتبا يف لوعفملا ةغيص ةياهنلا» بحاص راتخا

 :ش ( ةضاحتسم) :م هلوق ىنعم وهو مدلااهيلع رمتسا تغلب امك ينعي :ش ( غولبلا عم) م

 تبثت مل هنأل كلذو ‹ ةضاحتسالل ةردقماهنوك لاح يأ « ةردقملا لاحلا ىلع بصن وهو
 يف ةرشعلا نوكت ذئنيحف ةرشعلا ىلع ةدايزلا دنع ملعي نكلو مدلا اهتيؤر ءادتبا لاح ةضاحتسالا
 . ةضاحتسا ةرشعلا ىلع دئازلا وهو يقابلاو اًضيأ رهش لك

 كوكشم يقابلاو نقيتم هنأل ضيحلا لقأ ىلإ درت - امهنع هللا يضر- يعفاشلاو رفز دنعو
 رخآلا هلوق يفو اهتريشع ءاسنب اهضيح ربتعي -هنع هللا يضر- يعفاشلل لوق يفو ءدمحأ لاق هبو
 اهيتأي مادام دعقت كلام دنعو « ةياور يف دمحأو يروشلا لاق هبو عبس وأ تس وهو طسولاب
 ةياور كلام نعو ءاًموي رشع ةسمخ عومجم كلذ زواجتي ملام مايأ ةثالثب كلذ دعب رهظتستلو
 .دمحأ نع ةياور وهو اًموي رشع ةسمخ ىقبي نأ ىلإ مايأ ةثالثب مدلا ماد ام سلجت اهنآ ىرخأ

 . ؟ ةأدتبملا يف ةداعلا بصن نوكي فيك :تلق نإف

 - ةفينح يبأ دنعو ءانخياشم دنع هتيأر امك ةالصلا كرتت امد ةأدتبملا تأر ام لوأ : تلق
 امد ةسمخ تأر ولو «حصأ لوألاو «مايأ ةثالث مدلا اهب رمتسي ىتح كرتت ال اهنأ -هنع هللا يضر
 ةسمخ يلصت مث ةسمخ رارمتسالا لوأ نم ةالصلا كرتت اهنإف مدلا اهب رمتسا مث ارهط رشع ةسمخ
 امأو «ةدحاو ةر لصحتف ءاسنلا يف ةداع رغصلا ةلاح نع لاقتنالا نأل اهتداع كلذو اًموي رشع
 يضر - دمحمو ةفينح يبأ دنع ةرملاب لصحي الف اهل ةداعب سيل ةداعلا يف ةيناثلا ةداعلا نع لاقتنألا

 الإ تبشي ال نيتياورلا رهشأ يفو «دمحأ نع ةياور وهو ةيعفاشلا ضعب لاق هبو - امهنع هللا
 ۰ . اًنالٹ رارکتلاب

 بتبثي : كلام لاقو . ةدحاو ةرب تبث : - امهنع هللا ىضر- ىعفاشلاو فسوي وبأ لاقو

 رهظتست مث هسلجت تناك ام رثكأ تسلج تضيحتسا مث ناصقنلاو ةدايزلاب فلتخا اذإ نكل ةرمب
 . ثالثلاب

 ىرت نأ امهدحأ : نيعون ىلع ةيلصألاف « ةيلعجو ةيلصأ نيعون ىلع ةداعلا نأ ملعا مث
 رشع ةسمخو امد ةثالث ةأدتبم تأر نأب يلاوتلا ىلع نيبقعتم نيصلاخ نيرهطو نيصلاخ نيمد
 عدت اهنإف مدلا اهب رمتسا مث ارهط رشع ةسمخو امد ةثالثو رهط رشع ةسمخو امد ةثالثو رهط

 . اًموي رشع ةسمخ يلصتو اًنالث رارمتسالا لوأ نم ةالصلا
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 اًمد ةعبرأ وأ رهط رشع ةسمخو امد ةثالث تأر ولاذكو راركتلاب اهل ةداع راص كلذ نأل

 نم يلصتف اهل ةيلصأ ةداع رشع ةسمخ اهرهطو ةثالث اهضيحف مدلا اهب رمتسا مث رهط رشع ةتسو
 باسح نم مويو اهضيح ةدم اهنم ةثالثف اًمد ةعبرأ تأر نيح اهنأل رشع ةتس رارمتسالا لوأ

 مدلا امهيف رت ملاهضيح نم نامويو اهرهط مات رشع ةعبرأف رشع ةتس ترهط املف ءاهرهط
 . رشع ةسمخ يلصتو ةالصلا عدت مث رشع ةتس كلذو يناثلا اهضيح عضوم ىلإ يلصتف

 مث « رهط رشع ةسمخو امد ةثالث ةأدتبم تأر نأب نيفلتخم نيرهطو نيمد ىرت نأ : يناثلاو

e O a 

 اهضيح نوكيف امهدنع ةدحاو ةرم فلاخلا ةيؤرب لقتنت ال ةداعلا نأل ةدم لوأ هتأ ل

 رشع ةتس تأر املو اهرهط نم عبارلا مويلاف ةيناثلا ةرملا يف تأر املف رشع ةسمخ اهرهطو ةثالث

 . رشع ةتس كلذو يناثلا اهضيح نم نامويو اهرهط ةيقب اهنم رشع ةعبرأف

 يف ةداعلا نأل رشع ةسمخ يلصتو ةثالث رارمتسالا لوأ نم كرتتف نيترملا لقأ اهتداع : ليقو

 ۰ . ةدحاو ةرمب لصحت ةأدتبملا

 ةسمخ تأر نأب مدلا اهب رمتسا مث ةفلتخم اًراهطأو امد ةئالث ىرت نأ يهف ةيلعجلا ةداعلا امأو

 : مهضعب لاق « رهط رشع ةسمخو امد ةثالثو رهط رشع ةتسو امد ةعبرأ وأ رهط رشع ةعبسو امد

O Eمهضعب لاقو .  : 

 هنأل اذه ىلع ىوتفلاو رشع ةسمخ يلصتو [. . .1 رارمتسالا لوأ نم عدت نيتريخألا نيتدملا لقأ

 : الا لغ ريأ

 ةعبسو امد ةسمخو رهط رشع ةتسو امد ةعبرأو ارهط رشع ةسمخو امد ةثالث تأر ةأدتبم

 تأر ةأدتبم « اًقافتا رهطلا يف رشع ةتسو مدلا يف ةعبرأ اهتداعف مدلا اهب رمتسا مث ءاًرهط رشع

 اهنإف رهط رشع ةسمخو امد ةثالثو « ارهط رشع ةتسو امد ةعبرأو « ارهط رشع ةسمخو امد ةثالث

 تأرط نإف اهل ةيلعج ةداعلا كلتو «رشع ةسمحخ يلصتو ةثالث رارمتسالا لوأ نم ةالصلا عدت

 هضقني ال ىلصألا نطولاك هنود وهام ضقني ال ءىشلاو اهنود اهنأل ةيلصألا ةداعلا ىلع ةيلعجلا

 1 ۰ مارل رطرلا

 ضيحلا يف ةيلصألا ةداعلا تناك نإ هلاثمو « ةيلعجل اب ةداعلا ضقنت : ىراخب خیاشم لاقو

 نأل ارارم ةيلصألا ةداعلا فالخب اهيف رركتيو ةينامثو ةعبسو ةتس ةيؤرب الإ ةيلعحلا تبت ال ةسمخ
 يف ةتوافتم ةفلتخم اهنوكل اهفالخب راركتلاب ضقنت ةيلصألا ةداعلاو ةتس اهراركتب ةينامثو ةعبس
 . ةيلصأ ال ةيلعج ةيناثلا ةداعلا نوكب اهسفن
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 كشلاب هنع جرخي الف اًضيح هانفرع انأل ةضاحتسا رهشلا يقابو رهش لك نم مايأ ةرشع اهضيحف
 . ملعأ هللاو

 ت رر م ا ج س م س ا
 تأر ام لوأ نم ةرشعلا نوكت لوألا رهشلا يفف :ش ( رهش لك نم مايأ ةرشع اهضيحف) :م

 مث ةالص لك تقول أضوتت اهنكل تارهاطلا مكح اهمكحف :ش ( ةضاحتسا رهشلا يقابو) :م اضیح
 مدلا افرع يأ :ش ( كشلاب هنع جرخي الف اًضيح هانفرع انأل) :م رهش لك نم ماي اهضيح كلذ دعب
 ةحلاص مايألاو هيف لوخدلاب انقيت انأل كشلاب اًنضيح هنوك نع جرخبي الف اًسضيح ةرشعلا يف يئرما
 . اًمكح ةرهاط تناكف اهجورخب انقيت ةرشعلا مدلا زواجت اذإف هل
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 لصف

 لك تقول نوؤضوتي اقري ال يذلا حرجلاو مئادلا فاعرلاو لوبلا سلس هب نمو ةضاحتسملاو

 لفاونلاو ضئارفلا نم اوءاش ام تقولا يف ءوضولا كلذب نولصيف «ةالص

 دقعلا دعب الإ نوكي ال بارعإللا نأل نوني لصف اهنمو نوني ال لصف اهنم لصفلا :ش
 اعوقو رثكأ اهنأل سافنلا ىلع اهمدقو ةضاحتسالا ماكحأل لصفلا اذه دقعو بيكرتلاو

 (لوبلا سلس هب نمو) :م ىصقتسم بابلا لوأ يف اهيف انملكت دقو ًأدتبم :ش ( ةضاحتسملاو) م

 مدقم هربخو أدتبم يفاضإ مالك لوبلا سلسو » هلبق ام ىلع فطع ةلوصوم ١ نم)» ةملكو :ش

 لوبلا سلس لجرلاو « ماللا حتفب لوبلا سلسو . لوصوملا ةلص ةلمحلاو « (هب) 5 هلوق وهو

 :م نكسي ال يأ اقري ال فنألا مد وهو هلبق ام ىلع فطع عفرلاب :ش ( مئادلا فاعرلاو) :م

 يأ اوقرو ءاقر اقري عمدلا أقر ب لاقي هلبق ام ىلع فطع اضيأ عفرلاب :ش ( اقري ال يذلا حرجلاو)

 . مدلا كلذكو نكس

 : هلوق ينعأ ةروكذملاأدتبملا ربخ هنأ ىلع عفرلا لحم يف ةلمج :ش ( نوؤضوتي) م

 يف ءوضولا كلذب نولصيف) :م ليلعتلل هيف ماللا :ش ( ةالص لك تقول) :م هيلإ فيضأ امو ةضاحتسلملا

 وبأ هنع هركذ اذكه دمحأو ثيللاو يعازوألا لاق هبو :ش ( لفاونلاو ضئارفلا نم اوءاش ام تقولا

 لاق هبو ةالص لكل أضوتت ةمادق نبال «ينغملا» يفو « اًقالخ كحي ملو ‹ ةيادهلا يف باطخل ا

 بجيال : - هنع هللا يضر- كلام لاقو « دمحأ نع ةياور هذه يف ينارحلا ةيميت نبا لاقو

 امأو «بويأو ةمركعو ةعيبر لوق وهو « هوحنو لوبلا سلس هب نمو ةضاحتسملا ىلع ءوضولا
 اهن هنع مهبتك يف انباحصأ نم ريثك ركذو «ديهمتلا» يف هركذ هدنع ةالص لكل بحتسم هب ءوضولا

 بهذم وهو ةضيرف لكل أضوتت ةضاحتسملاو : - هللا همحر - يروثلا لاقو . ةالص لكل أضوتت

 . نآلا هركذن امك اًضيأ - هللا همحر - يعفاشلا

 «هتقو رخآ يف رصعلاو« رصعلا تقو لوأ « رهظلا تقو رخآ يف لستغت : يعخنلا لاقو

 - رمع نبا نعو «رجفلاو ءاشعلا يف كلذكو يلصتف برخملا تقو رخآ يف لستخغت كلذكو

 ةدحاو ةرم الإ لسخلا اهيلع بجي ال اندنعو ةالص لكل اهيلع لسغلا بوجو - هللا همحر

 نباو يلعك مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ ةماع لوق وهو ضيحلا نعاهجورخ
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 رمع نباو -اهنع هللا يضر - ةشئاع نع كلذ يور < ًالسغ موي لك لستغت : مهضعب لاقو

 : لسغبپ حبصلا يلصتو

 ةبيبح مآ نأ - اهنع هللا يضر- ةشئاع تور اجب ةالص لكل لسغلا بوجوب لاق نم جتحا

 نع باوجلاو .'ةالص لكل لستغت نأ اهرمأف ةي هللا لوسر تلأسف تضيحتسا شحج تنب

 مهنإف يرهزلا باحصأ رئاس امأو «يرهزلا نع قاحسإ نب دمحم الإ هعفري ملاذه نأ كلذ

 تضيحتسا [ اهنأ] شحج تنب ةبيبح مآ نع - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ةورع نع هيف نولوقي

 تمهفف يلصتو لستغت نأ اهرمأف « ةضيحلاب سيلو قرع وه امنإ ١ : لاقوة هللا لوسر تلأسف
 ةالص لکل لستغت تناکف هنع كلذ

 اب هللا لوسر دعب تتفتسا اهنأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع «ديهمتلا »يف رمع وبأ لاقو

 ام خسن ىلع تلد < ةي يبنلا ةافو دعب كلذب اهوتفأف « ةالص لكل أضوتت اهنآ ةضاحتسملا يف

 . مهفاف اهتداع مايأ [يأ] ةيناثلا

 ةا هللا لوسر نأو ةَ هللا لوسر دهع ىلع قيرهت تناك ةأرما نأ :دواد وبأ یور :تلق ناف

 . ةالص لك دنع لستخت نأ اهرمأ

 نأ امهريغو يقهيبلاو دواد يبأ ننس يف ةدراولا ثيداحألا نأ كلذ نع يوونلا باجأ :تلق

 ‹ اهفعض هلبق نمو يقهيبلا نيب دقو « تباث ءيش اهيف سيلف ‹ ةالص لكل لسخلاب اهرمأ ةي يبنلا

 يف دواد وبآ هاور ام «راهنلا نم تءاش تقو يأ يف ةرم موي لك يف لستخت لاق نم جتحاو

 اهضيح ىضقنا اذإ ةضاحتسملا : لاق -هنع هللا ىضر- ىلع نع ىمعثخلا لقعم ثيدح نم «هننس»

 مدلا عفدي اهب نإف تيزلا وأ نمسلا اهيف يتلا فوصلا امأو ‹« طايتحالا لجأل موي لك تلستغا

 . فاقلابو ةلمهملا نيعلاب لقعمو . هفشنيو

 ظفاحلا تبثأ دقو اميس ٤ تاقثلا هيف فلاح اب ةرابع الو « ةدايزلا هذهب - يزاغملا بحاص - قاحسإ نبا درفت (1)

 باتك - ركذلا سم نم ءوضولا يف ينهجلا ديز نب دلاخ ثيدح يف دانسإلا يف ةيوستلاب هسيلدت رجح نبا

 .ايكرت ةروصم ةدنسملا ةخسنلا -ةينامثلا ديناسملا دئاوزب ةيلاعلا بلاطملا

 . بابلا اذه يف اًبيرق هجيرخت مدقت (۲)
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 ةضاحتسملا : مالسلا هيلع هلوقل ةبوتكم لكل ةضاحتسملا اضوتت : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 ‹ ةالص لكل اضوتت

 دبع نب ركب يبأ ىلوم يمس نع كلام هاور اب رهط ىلإ رهط نم لستغت اهنأب لاق نم جتحاو
 ىلإ رهط نم لستغت : لاقف ةضاحتسملا نع - هللا همحر- بيسملا نب ديعس تلأس : لاق نمحرلا

 لاق : لاق دواد ابأ نأ كلذ نع باوجلا . ترفثتسا مدلا اهيلع ناك نإف « ةالص لكل أضوتتو رهط

 ىلإ رهط نم وه اغنإ « ةمجعملا ءاظلاب رهظ ىلإ رهظ نم بيسملا نبا ثيدح نظأ ال ينإ : كلام
 . ةمجعملاب رهظ ىلإ رهظ نم سانلا هيلعف « هيف لخد مهولا نكلو ةلمهملا ءاطلاب رهط

 ًالوق هملعأ الو اهلثم ىلإ رهظلا ةالص تقو نم لاستغالل ىنعم ال هنأل : يباطخلا لاقو

 ءيجي دقو « ضيحلا مد عاطقنا وهو امهيف ةلمهملاب رهط ىلإ رهط نم وه اغإو « ءاهقفلا نم دحأل
 نأ وهو «ءاسنلا ضعبل لاوحألا ضعب يف امهيف ةمجعمل اب رهظ ىلإ رهظ نم لاستغالا نم يور اب
 عطقنا املك اهنأ ملعت اهنأ الإ ضبا تقرا تبتر ااف تناك ىلا ما ااف دف ارا درک

 امو ةالص لكل اضوتتو رهط لك دنع لستغت نأ اهمزلي لهف رهطلا تقو تناك ةداعلا مايأ يف اهمد

 هذه ةأرما نع لثس امنإ بيسملا نب ديعس نوكي نأ لمتحي دقف « يناثلا مويلا نم رهطلا نيبو امهنيب

 . ليصفتلا ىلع لاؤسلا لقني ملو باوجلا يوارلا لقنف اهلاح
 يف هبهذم نم فورعم ديعس نع حيحص هنأل مهو كلذ يف سيل ؛راكذتسالا» يفو

 ركب يبأ ىلوم ىسوم نع ةنييع نبا هاور كلذكو «رهظ ىلإ رهظ نم موي لك لستخت ةضاحتسالا
 رهظ ىلإ رهظ نم لستغت :لاقف ةضاحتسملا نع بيسملا نب ديعس تلأس : تلاق نمحرلا دبع نبا

 . تلصو ترفثتسا اهيلع ناك نإف «ةالص لكل أضوتتو

 ماشه نع ًأطوملا يف هاور اب ءوضو اهيلع سيل ةضاحتسملا نأ نم هيلإ بهذ اميف كلام جتحاو

 اي : شيبح يبأ تنب ةمطاف تلاق : تلاق اهن - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نبا

 [ تلبقأ اذإف] ةضيحلاب تسيلو « قرع كلذ اغنإ » :لاق؟ ةالصلا عدأفأرهطأ ال ينإ ةي هللا لوسر

 هيلع هنأ هب كسمتلا هجو . ةعامجلا هجرخأو « يلص مث مدلا كنع يلسغاف تربدأ اذإو ةالصلا يعدف

 روكذم ءوضولا هنع باوجلاو . ةالص لكل ءوضولا ركذي ملو « يلصو يلستغاف » : اهل لاق مالسلا

 . هرکذن ام ىلع هریغ يف

 لكل ًأضوتت ةضاحتسملا : ةي هلوقل ةبوتكم لكل ةضاحتسملا ًاضوتت - هللا همحر- يعفاشلا لاقو) :م

 نع تباث نب يدع نع ناظقيلا ىبأ نع كيرش ثيدح نم ةجام نبا هجرخأ ثيدحلا :ش ( ةالص

 ةالص لكل ًاضوتنو لستغت مث اهئارقأ مايآ ةالصلا عدت ةضاحتسلا » : لاق اي يبنلا نع هدج نع هيبأ

 هجرخأ ام اهنم «دهاوش هلو « ةالص لك دنع ءوضولاو : هظفلو « دواد وبا هاور « موصتو يلصتو

 يبأ تنب ةمطاف تءاج : تلاق - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم ةجام نباو « دواد وبا
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 اهنم غارفلا دعب ىقبت الف ةبوتكملا ءادأ ةرورضل اهتراهط رابتعا نألو

 . «ةالص لکل يئضوتو يلستغا» : هرخآ يفو «ثيدحلا 2خ

 : هرخآ يفو شيبح يبأ تنب ةمطاف ثيدح نم «هحيحص» يف نابح نبا هجرخأ ام : اهنمو

 «ةالص لکل يئضوتو يلستغاف»

 ةضاحتسملا رمأ ةا ىبنلا نأ رباج ثيدح نم «هدنسم »ىف ىلصوملا ىلعي وبأ هاور ام اهنمو

 . ''ةالص لکل ءوضولاب

 الف ةبوتكملا ءادأ ةرورضل) :م ةضاحتسملا ةراهط يأ «يلقع ليلد :ش ( اهتراهط رابتعا نألو) :م

 ليلد باوج يف يزارتألا لاقو « ةبوتكملا نم يأ :ش ( اهنم غارفلا دعب) :م ةرورضلا يأ :ش ( ىقبت
 مكح يف اهل ةرورض ال نأ ملسن ال نكل ةيرورض ةضاحتسملا ةراهط نأب - هللا همحر- يعفاشلا

 . ىرخأ ةبوتكم ءادأ

 يف ةرورضلا مدع عنيي فيك ةيرورض اهن ميلستلا دعب لوقي نأ -هللا همحر- يعفاشلل :تلق

 ةبوتكملا يف ةراهطلا ريدقتو « ةبوتكم لك دنع دوجوم ةرورضلا قلطمو «ىرخأ ةبوتكم اهقح
 يزارتألا عنم مث « ةرورضلا ردق نع زواجتلا لوقعملا نم سيل هنأل ةرورضلا كلتب ردقي ةلفانلاو

 ءادأ اهل زاج دقو < - هللا همحر - يعفاشلا دنع ةرورضلا ردقب ردقت اهنأ ملسن الو :هلوقباذه

 ءادأ دعب لفاونلا يف ةرورض ال : لوقي نأ - هللا همحر- يعفاشللو « قافتالاب تءاش ام لفاونلا

 « ىرخأ ةبوتكم فالخب عورشلا دعب عوبتملا مكح يف لخديف ضرفلل ةعبات يه نكلو « ضرفلا
 ملف ىلوألا تح يف ةيرورض ةراهطلا نوكل «ىرخأ ةراهط ىلإ جاتحت ةلقتسم ىرخأ ةدابع اهنأل

 . اهريغ ىلإ زواجي

 ؟ ال مأ ةدحاولا ةبوتكملا دعب ةراهطلا تيقب له : لوقن انإ : يزارتألا لاق مث

 ضئارفلا يلصت ال لقف « ال : تلق نإو ‹لفاونلاو ضئارفلا يلصت : لقف « معن :تلق نإف

 مل ينإف « دودرم ديدرتلا هذه :لوقي -هللا همحر- يعفاشلاف « ديدج ءوضوب الإ « ًالصأ لفاونلاو

 نأل «ديدج ءوضوب الإ رخآ اًصضرف يلصت ال مث لفنلا ةيعبت عم اًدحاو اًصضرف يلصت اهنأ الإ لقأ

 طقس لصألا وه يذلا تقولا ضرف ءادأ ىلإ ةجاحلا ةرورضل مدلا ناليس مكح طقسأ ال عراشلا

 يزارتألا لوقي فيكف كلذك رمألا ناك اذإف ءانركذ امك رخآ ضرف فالخب عبتلا قح يف كلذك

 . مصخلا تكسي ءيش مازلإلااذهو

 عمجلملا ءهب جاجتحالا يف فلتخم وه : لاقو « ليقع نباب هلعأو -طقف- «طسرألا» يف يناربطلل يمشيهلا هازع )١(

(TAI «۸° /۱) 

 .(۲۹۱ /۱) ةيارلا بصن عجار . يقيرفألا بويأ يبأب هلالعإ باوصلا :تلق
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 راعتست ماللا نأل « لوألاب دارملا وهو ةالص لك تقول ًاضوتت ةضاحتسملا : مالسلا هيلع هلوق الو

 ‹ اهتقو يأرهظلا ةالصل كيتآ :لاقي ‹«تقولل

 : مالسلا هيلع هلوق يف ةالصلا نأ : هصخلم ةيعفاشلا ىلع اداريإ انه اه لمكألا دروأ دقو

 كلذ نع باجأ مث . مكحت ةبوتكمل اب اهصاصتخاف اهريغ وأ ةبوتكم نوكت نأ نم معأ « ةالص لكل

 ماع ةالصلا نأب اذه در مث ةبوتكملا وه لماكلاو لامكلا ىلإ فرصنم وهو قلطم ةالصلا نأب

 . عركذ امك سيلف لک ةملک لوخدب

 دوجوم صيصختلا انه اهو « صيصختلا لمتحي هنكلو مومعلا انملس اولوقي نأ مهلف :تلق

 صنلا نكلو ًالصأ زاوجلا يضتقي ال سايقلا نأ عم «مدلا ناليس عم ةالصلل ةرخؤملا ةرورضلا وهو

 ةالصلا هذه : ةظفل دورو تكسملا باوجلاو .اهردقب ردقتيو اهيلع رصتقيف ةرورضلل هيلع مكح

 . بيرق نع هررقن ام ىلع رخا ثيدح يف تقولاب ةديقم

 تواست ةيقاب تناك نإ ةبوتكم ا ءادأ دعب ةراهطلا نأ وهو رخآ باوجب لمكألا باجأ مث

 : لاقي نأ وه ريظنتلا هجو . رظن هيفو :لاق مث ءالفالإو اهب ءادألا زاوج يف لفاونلاو ضئارفلا

 . ضئارفلا نود لفاونلا ىلإ ةبسنلاب ةيقاب معن

 اذه : مهضعب لاق :ش (ةالص لك تقول ًاضوتت ةضاحتسملا : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو) :م

 نأ هيلع هعالطإ مدع نم مزلي ال هنأل كلذك سيل : تلق « ةالص لك تقول : ظفلب ينعي بيرغ

 : شيبح يبأ تنب ةمطاف ثيدح ظافلأ ضعب ىف ةظفللا هذهب ثيدحلا اذه يور لب ءاًبيرغ نوكي

 هللا همخر- ةقبن نبأ مامإلا ةاوزوإء«ينخلا» يف ةمادق ني ةركذ «ةالص لك تقول يئضوتو»

 دبع وبأ ىورو ««طوسبملا» يف يسخرسلا هركذ ٠« ةالص لك تقول أضوتت ةضاحتسملا» : اذكه

 لك تقول لستغت نأ اهرمأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ شحج تنب ةنمح نع هدانسإب ةطب نب هللا

 . ةالص لكل كارتشالا لطبف ءوضولا نع ينغي لسخلاو « ةالص

 يف -هللا همحر - يعفاشلا هب جتحا امع باوجلا ىلإ ةراشإ هذه :ش ( لوألاب دارملا وهو) :م

 نأل) :م يعفاشلا هب جتحا ام وهو لوألا ثيدحلاب دارملا وهو ةالصلا تقول يأ ةالصلل ءوضولا نوك

 . تقولا يف لامعتسالا ريثك ماللا نأل :ش ( اهتقول يأ رهظلا ةالصل كيتآ :لاقي « تقولل راعتست ماللا

 نم فلخف) : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ . سانلا فراعتمو ةنسلاو باتكلا يف كلذ درو

 هيلع هلوقف ةنسلاامأو . ةالصلا تقو يأ ٥۹(. ةيآلا : ميرم) ( ةالصلا اوعاضأ فلخ مهدعب

 هنأل ةالصلا تقو دارأ «تمميت ةالصلا ينتكردأ امنيأف اروهطو ادجسم ضرألا يل تلعج » : مالسلا

 ةالصلل نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو « ةالصلا ال تقولا وه كردملا نأل هقبسي ال هلعفو هلعف

 ام نوكي ذئنيحف «ءاهتقول يأ رهظلا ةالصل كيتآ : لاقيف سانلا فراعت امأو « « اهتقوك اًرخآو لوأ
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 هيلع مکحلا رادیف اريسيت ءادألا ماقم ميقأ تقولا نألو

 وهاذهو «رسفملا ىلع لمتحملا لمحيف تقولاب ارسفم يفنحلا هاور امو « ًالمتحم يعفاشلا هاور
 . ضراعتلل اعفد نيثيدحلا نيب قيفوتلا

 . رسفملا ىلع لمتحملا حيجرت مزلي هنأل :تلق . لمحلا سكعني ال مل :تلق نإف

 رابتعا طقسأ عرشلا نأ هريرقت يلقع ليلد اذه :ش ( اريسيت ءادألا ماقم ميقأ تقولا نألو) :م
 نم مهنمو «رصتقملا مهنمو « لوطملا مهنمف «هيف نوفلتخي سانلاو ءءادألا ىلإ ةجاحلل ثدحلا
 «هنم ءاملا دعبل هنم عنامل هريخأت ىلإ جاتحي نم مهنمو «سكعلاب مهنمو «تقولا لوأ يف ءادألا ىري

 يوتسيل ءادألا ماقم تقولا لعج كلذلف ةسوسولل اًعفد ةالصلا ةداعإ ىلإ سوسوي نم مهنمو
 «ثدحلا رابتعا طقسو تقولا ىلع مكحلا ريدأف «رومأملا ىلع رمألل !ريسيت [ءادألا]ءاقب يف لكلا
 تقولا انه هيلإ روظنملا نوكيف ءيشلا كلذب هيلإ روظنملا نوكي رخآ ءيش ماقم ءيش ميقأ اذإو

 . جرحلل اعفد تقولاب ةراهطلا ريدقتف ءايقاب تقولا ماد ام ةيقاب ةراهطلا نوكتف

 ردقاذإ هنأل <« عونم اذه :تلق . جرحلا عفترا هئادأب صخش لك ةراهط تردق اذإ :تلق نإف

 يفرذن وأ بجاو وأ ءاضق نم يلصي ام لك رخآ ءوضو هيلع بجوأو هنم غارفلا ضرفو كلذ
 تقولا نألو «لطاب كلذو فيفختلا عضوم يف جرحلا ققحت رخآ تقو يف ىرخأ ةبوتكم وأ هتقو

 . ةلاهجلا ضعب هب ةراهطلا ريدقت يف نوكيف مولعم ريغ ءادألاو توافتي الو مولعم

 نأ رخآ ليلدو « ةالصلا زاوج مكحلاب دارأو تقولا ىلع يأ :ش (هيلع مكحلا راديف) :م
 يهو تقولاب ةردقم ةصخر اهيفاندجوانأل ‹ ةالصلا لعف نود تقولا رابتعال ةدهاش لوصألا

 . ةالصلا لعفب ةردقم ةصخر دحج ملو ءنيفخلا ىلع حسلملا

 جراخ جورخ امإ ثادحألل اندهع انأ كلذو رظنلا ةهج نم يوق انبهذمو] : يواحطلا لاقو

 ىلع حسملا يف ثدح ةدملا ءاضقناو تقولا جورخو «فورعم جراخلا جورخف «تقو جورخ وأ

 هيلع عمجأ يذلا هيف فلتخملا ثيدحلاك هانلعجف «هيف فلتخملا ثيدحلا اذه يف انعجرف «نيفحلا

 ةالصلا نم غارفلا دهعي مل اهنأل ًالصأ هل دجن ملو «هيلع عمجي ملامك هلعجي ملو لصأ هل دجوو

E 

 : لاقو ‹«فيعض هنأ -هنع هللا يضر- يعفاشلا هب جتحا يذلا ثيدحلا نع مهضعب باجأو

 . «بذهملا» يف يوونلا هاكح <« ةالص لكل ءوضولا هيف يذلا ثيدحلا فعض ىلع ظافحلا قفتا

 يف ةورع نع يراخبلا دنع ةقلعم « ةالص لكل أضوتتو : هلوق ينعأ : ةظفللا هذه :تلق

 )١( طوطخللاب اذك .

4 



“oecoecensocenuenccnencenQanvenennnnaanunannbQanenaunandecanennacbecnenunuQnneccnennaunaanasnsssaanees 

 نسح ثیدح : هرخآ يف لاق مث « ًالصتم ةيواعم يبأ نع يذمرتلا اهجرخأو « هحيحص»

 لكل أضوتت ينعي ةدايزلا هذه ثيدحلا لهأ نم موق ححصو : هدعاوق يف دشار نبا لاقو

 - يعفاشلا نع يقهيبلا ركذو «ربلا دبع نب رمع وبأ اهححص : رخآ عضوم يف لاقو « ةالص

 متیور دق« معن : لاق ‹ ةالص لكل أضوتت ةضاحتسملا رمأ ةَ هنأ انيور هل ليق هنأ -هنع هللا يضر

 ناك ولو جرف وأ ركذ وأ ربد نم جرح ام ءوضولا يف ةا هللا لوسر ةنس ىلع اًسايق لوقن هبو كلذ
 ال نأ -هنع هللا يضر- يعفاشلا سايق ىلع مزلي : تلق . سايقلا نم انيلإ بحأ ناكل اًظوفحم

 . نيليبسلا دحأ نم جرخي ام ءوضولاك دحاو ضرفب ةضاحتسملا صتخت

 . مئاق دوجوم ضرفلا دعب ةضاحتسملا ثيدح نأ قرفلا :تلق نإف

 ام لفاونلا نم زوجو مومعلا صصخ هنإ مث «ةلفان كلذ دعب يلصت ال نأ بجاوف :تلق

 لوقيو تقولا رمضي نأ همزلف كلذ رمضأ امكف « ضرف ةالص لكل ريدقتلا لعجو « تءاش

 .انركذ ام ىلع كلذ ىور دق لوقن انأ ىلع ةالص لك تقول ريدقتلا

 نع يكحو ٤" ةالصلا ىلإ تمق اذإ ءوضولاب ترمأ اغإ » : ةي هلوق يقهيبلا ركذ :تلق نإف

 ةالصلا ىلإ ماق اذإ ءوضولاب هرمأ ىلاعت هللا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ربخأ : لاق هنأ هيقفلا ركب يبأ

 . هجورخ وأ ةالصلا تقو لوخد ال

 وهو ةالصلا ىلإ ماق نم ءوضولاب رمؤي انإو ءءاهقفلا نيب عامجإلاب كورتم هرهاظ :تلق
 ‹كلذ دنع ءوضولاب اهرمأي ال هلوخد وأ تقولا جورخ دنع اهتراهط ضاقتناب : لاق نمو «ضرف

 بسح ىلع لخد وأ تقولا جرخ اذإف «رم ام ىضتقم ىلع تقولاب ةديقم اهتراهط : لوقي اغنإو
 .قباسلا ثيدحلا مكح ىلع لمع مهفالتخا

 ‹ثيدحلا كلذب المع ءوضولاب رمؤتف ةثدحم يهو اهتدارأ دقف كلذ دعب ةالصلا تدارأ اذإف

 ىلإ مقي مل ناك نإو فالح الب هتراهط ضقنت هنإف هتدم تضقنا اذإ فخلا ىلع حساملا اذه ريظنو

 ةفلاخم كلذ يف ناك نإو لفاونلا قح يف اهتراهط -هنع هللا يضر- يعفاشلا ىغلأ الو « ةالصلا

 يفنب هصخ كلذلف «ةالصلا ىلإ تمق اذإ ءوضولاب ترمأ اغنإ» : يب هلوق ينعأ ثيدحلا اذه درطل

 «ةتالص لكل أضوتت» ةضاحتسملا ثيدحب ًالمع اًيقاب تقولا ماد ام اهلك ةالصلا تح يف اهتراهط

 . انركذ امك تقولا رامضإب

 ۳٣۹(« ۲۸۲ /۱)دمحأو )٤۲/١(«‹ يقهيبلاو ‹«(٠٠٠)ةراهطلا يف يئاسنلاو «(۳۷۹۰) دواد وبا هاور (۱)

 )١١(. ةيزخ نباو «(۸۲ )١۲/ يناربطلاو
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 وأ ةساجنلل اًعفد ةقرحخ وأ ةنطقب اهجرف وشحو مجلثلاو دشلاب قثوتست ةضاحتسملا : عورف

 رفثتستل -اهنع هللا يضر- ةملس مأ ثيدح يفو كلذ اهرضي وأ ةمئاص نوكت نأ الإ اهل ًاليلقت

 : لاق شحج تنب ةنمح ثيدح يفو «مدلا عضوم كس هب زجتحت ابوث دشت نأ وهو بوشب
 . دمحأ هححصو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ثيدحلا .اجش جشأ اغنإ : تلاق يمجلتف

 يف ركذت مل سيق تنب ةمطاف لاق : يرودقلل «يخركلا رصتخم حرشاو « طوسبملا» يفو
 لعج يف نيعضوم يف امهنيب مهولاف «ةمطاف ال ةنمح يه « جشأ : تلاق يتلاو «تاضاحتسملا

 نإف «ثدحو سجن هنألو ريسيت اهمسج بيصعتو اهدش ةبسن ىفو « ةضاحتسملا سيق تنب ةمطاف
 تفکتعا : تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع تور ال تقولا يف رقي مل دشلا دعب جرخو مدلا بلغ
 ‹«يراخبلا هاور « يلصت يهو اهتحت تسطلاو ةرفصلا مدلا ىرت تناكف ةا يبنلا جاوز نم ةأرما

 الو أضوت هبلغ اذإف ‹ عاطتسا ام هیوادی ناکو لوبلا سلس هب -هنع هللا يضر- تباث نب دیز ناکو

 . ينطقرادلاو دمحأ هاور امد بعثي يلصي ناك - هنع هللا يضر- رمعو «هبوث باص اب يلابي

 ىدحإ يف اهءوضو ضقتنيال جورخلا نم هتعنمواهجرف تشح اذإ : «ةريخذلا» يفو

 . اًفالخ كحي ملو ‹ ضقتني ال : لاق «يواحلا» يفو « نيتياورلا

 نإ هلسغت نأ اهيلعف مدلا كلذ نم اهبوث باصأ اذإ : امهريغو « طيحملا»و «طوسبملا» يفو
 مل نإو ءاهزجي مل مهردلا ردق نم رثكأ وهو هلسغت مل ول ىتح ىرخأ ةرم هبيصي ال نأب اديقم ناك
 هلثمو « اًَمئاق ردقلا ماد ام هلسغ بجي الو اهأزجأ ىرخأ ةرم دعب ةرم اهبيصي ناك نأب اديقم نكي

 . لئاسلا حرجلاو لوبلا سلس

 يف ةالصلا حتتفي نأ ىلع رداق هنأل هلسغي ةالصلا جراح هباصأ اذإ : ليقو : «طيحملا» يفو

 . هنع طقسف هنم زرحتلا هنكي ال ةالصلا يفو رهاط بوث

 نإف ‹ ثدحلا نم هأزجأو ءوضولا ضقتتي ال ناليسلا هنم عنتمااذإ طابرلا : يواحلا» يفو

 لسغ هيلع : هوحنو مدلا يف لوقي يزارلا لتاقم نب دمحم ناكو ءلئاس وهف ةقرخلا يف مدلا فشن

 . ءوضولاك ةرم ةالص لك تقو دنع هبوث

 هلادبإ الو مدلا لسغو دشلا ةداعإ اندنع مزلي ال اذكو «كلذ همزلي ال : لاق خياشملا نم هريغو

 . تقولا يف هب ضقتني ال ناليسلل تعقو اذإ ةراهطلا مث . جرحلل ةالص لك تقول ءاجنتسالا الو

 اهل اًتراقم ناليسلا نوكي ال نأب ناليسلا اهعوقو طرشو «تقولا جورخ دنع رخآ ثدحب ضقتنيو
 ىتح قباسلا ثدحلا مكح رهظي تقولا جورحخ دنعو ءهلجأل اهيلإ جاتحي وهو اهيلع اًتراط وأ

 ةحصل ءاضقلا بجي ةلفان تناك ولو « ينبي الو لبقتسيو ًأضوتيو هجورحخ دنع اهيف وه يتلا لسغي
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 ىرخأ ةالصل ءوضولا اوفنأتساو ‹ مهؤوضو لطب تقولا جرخ اذإو

 عطقناف امهل أضوت ولو ‹ ضقتنا ءازجألا نم لاسو ةبوتكم لجأل أضوت ولو ءاهيف عورشلا
 وأ ءوضولا دعب ةدايز اهيف ددجت نإ حورقلا اذه ىلعو . تقولا يقب ام هئوضو ىلع وهف امهدحأ

 .اهضعب نم مدلا عطقنا

 تقو جرخ اذإ يأ :ش ( ىرخأ ةالصل ءوضولا اوفنأتساو مهؤوضو لطب تقولا جرخ اذإو) :م

 ًالضف كلذب فصوي ال هنأل زاجم جورخلا ىلإ نالطبلا ةفاضإو « مهؤوضو لطب نيروذعملا ةالص

 اذإف « عنام تقولا نأل « هدنع رهظي هرثأ نكل قباسلا ثدحلاب ضاقتنالا اغإو ءاًندح نوكي نأ نع

 . مكحلا ةفاضإ قح يف ةلعلا ماقم ماقي طرشلاو رهظ هرثآ لاز

 . همزلتسي ءوضولا نالطب نأل كردتسم ءوضولا اوفنأتساو : هلوق ليق: لمكألا لاقو

 نأ زاج : هباوج يف يخيش لاق باوجلا يف لاق هنكلو يقانغسلل هباوج عم لاؤسلا اذه : تلق

 كلت قح يف فانئتسالا مهيلع بجي الو «ىرخأ ةالص قحب لطبي الو ةالص قحب ءوضولا لطبي

 ءاقبو اهئادأ دعب ةبوتكملل ةضاحتسملا ةراهط نالطبب -هنع هللا يضر- يعفاشلا لاق امك ةالصلا

 ةالصل مميتملا قح يف انباحصأ ضعب لاق امكو « اًضيأ مميتلا يف هلوق كلذكو لفاونلل اهتراهط

 لغتشا ول هجو ىلع كانه ترضح ول ىرخأ ةزانج قح يف همميت ءاقبب رطضملا يفو ءةزانجل ا
 . اهريغ قح يف لطبيو ةزانجلا ةالص هتوفت ءوضولاب

 يف نيدلا ظفاح انالوم لاق : هباوج يف لاق مث لاؤسلا اذه اًصضيأ «ةياردلا» بحاص ركذو

 انباحصأ لاق امكو هلوق نم ركذي مل هنكلو زيزعلا دبع خيشلا وهو يقانغسلا خيشلا هلاق ام هباوج

 يف ال ءوضولا يف مالكلا نأ لحمتلاب دارأ ىرت امك لحمت هيفو : لمكألا لاق مث « هرخآ ىلإ

 ‹ ءوضولا يف - هنع هللا يضر- يعفاشلا هلاق اج كلذ يف رظن هنأل لحم هلاق اميف : تلق . مميتلا

 : اات نوک نا روج لمكألا لاق مث «هماقم مئاق هنع فلخ هنأل ءوضولاك هنإف مميتلا امأو

 نم هجوب نالطبلا مدعل لامتحا هؤوضو لطب : هلوق يف ناك ول كلذ حصي اغنإ :تلق

 حصي اغنإ :تلق «يدجت ال ةلعب هللع مث «لوألا ريسفتلاك نوكي نأ زوجيو : اًضيأ لاقو «هوجولا

 نايبل لوألا نوكي نأ زوجيو : اًسضيأ لاقو ءاًماهبإ وأ ًالامتحا مهؤوضو لطب : هلوق ناک ول كلذ

 . تقولا لخد اذإ هلوقب لوقي هنإف رفز لوقل يفن يناثلاو بهذملا

 اغإو «نالطبلل مزلتسملا فانئتسالا يف فالخ ال هنأل رودت ريغ نم رداص اذهو :تلق

 نإ بيرق نع هنايب يتأي ام ىلع امهيلكب وأ هجورخ وأ تقولا لوخدب نالطبلا نأ يف فالخلا

 انملس نئلو «هلوق يفني ىتح فانئتسالاب لوقي ال وهو رفز لوق يفنب لوقي فيكف « ىلاعت هللا ءاش

 :رفز لاقو : هلوقب رفز لوقب جرخ هنأل اوفنأتساو هلوقب رفز لوق يفن ىلإ جاتحي ال هنأو هركذ ام
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 اوؤضوت نإف « تقولا لخد اذإ اوفنأتسا : رفز لاقو - هللا مهمحر - ةثالثلا انباحصأ دنع اذهو

 «- هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو« رهظلا تقو بهذي ىتح مهأزجأ سمشلا علطت نيح

 ىتح مهأزجأ : - هللا همحر- رفزو « - هللا همحر- فسوي وبأ لاقو - هللا همحر- دمحمو

 يبأ دنع قباسلا ثدحلاب تقولا جورخب ضقتنت روذعملا ةراهط نأ هلصاحو ءرهظلا تقو لخدي

 - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح

 . نآلا هركذن ام ىلع اوفنأتسا

 يبأو ةفينح يبأ دنع تقولا جورخب ءوضولا نالطب يأ :ش ( ةثالشلا انئاملع دنع اذهو) :م
 . هللا مهمحر- دمحمو فسوي

 تقو يأ :ش ( تقولا لخد اذإ) :م مهءوضو يأ :ش ( اوفنأتسا - هللا همحر- رفز لاقو) :م

 ًاضوت نإف يأ :ش ( رهظلا تقو بهذي ىتح مهأزجأ سمشلا علطت نيح اوؤضوت نإف) :م ىرخأ ةالص
 نأ اذه لصأو ءرهظلا تقو جورخ ىلإ ءوضولا اذه مهافك سمشلا عولط تقو نوروذعملا ءالؤه

 جورخلاو لوخدلابو دهازلا ليعامسإ مامإلا خيشلا ةياور ىلع ريغ ال لوخدلاب لطبت ال رفز دنعو
 نع نيتياورلا ركذ فسوي يبأ لوق وه امك يجارخلا هللا دبع يبأ مامإلا خيشلا ةياور ىلع اعمج
 «هداز رهاوخب فورحملا يراخبلا نيسحلا نب دمحم ركب يبأل ؟ريبكلا عماجلا حرش» يف رفز

 ىلإ - هللا همحر- فنصملا ريس نألللو < دنقرمس يضاق بئان يضاقلا ٠ . .]نباهداز رهاوخو

 يبآ دنع اذهو) :م هلوقب هيلإ راشأ رفز عم فسوي يبأ نوكل ةروصلا هذه مدق اغنإو «روكذملا لصأللا

 تقو بهذي نأ ىلإ مهئوضو ءاقب نم انركذ يذلا اذه يأ :ش ( - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح

 . هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع رهظلا

 مهافك يأ :ش ( رهظلا تقو لخدي ىتح مهأزجأ - هللا امهمحر- رفزو فسوي وبأ لاقو) م

 عم فسوي يبأ نوكل ةراشإ ةروصلا كلت بيقع ةروصلا هذه انركذ امن إو ءامهدنع لوخدلا دوجول

 .دمحمو ةفينح وبأ الإ امهيف امهفلاخي ال رفز

 روذعملا ةراهط نأ) :م ةروكذملا ةلأسملا يف فالتخالا نم انرکذ ام لصاح يأ :ش ( هلصاحو) :م

 : هلوق ينعأأدتبملا ربخ ضقتتت : هلوق ينعأ اهربخو اهمسا عم اهنأل عفر الحم :ش ( ضقتنت

 ‹« تقولا جورخ : هلوقل ريسفت اذه هدنع يأ ةبوتكم لا تقو يأ :ش ( تقولا جورخب) :م ٠ هلصاح

 (- هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع قباسلا ثدحلاب) :م جورخلا دنع تقولا جورخب دارملا ينعي

 تقولا يف هرثأ رهظي ملاغنإو «ءقباسلا ثدحلا يه ةلعلاو ضاقتتنالا طرش جورحخلا نأل :ش

 دعب ةضاحتسملا حسم زجي ملاذهلو «هرثأ رهظف ةرورضلا تلاز تقولا جرخ اذإف « ةرورضلل

 . سبللا وأ ءوضولا تقو ًالئاس مدلا ناك اذإ نيفخلا ىلع تقولا جورخ
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 ةدئافو - هللا همحر- فسوي يبأ دنع ناك امهيأبو « - هللا همحر - رفز دنع تقولا لوخدبو

 سمشلا عولط لبق وأ انركذ امك لاوزلا لبق اضوت نميف الإ رهظت ال فالتخالا

 نأ ًالضف ناسنإلا رودقم نم سيل تقولا جورخ نأل هدنع يأ : لاق اغإو : لمكألا لاقو

 تناكف ثدحلا رثأ رهظ لاز اذإف «عنام تقولا نكل قباسلا ثدحلاب ضاقتنالا ناكف ءاًئدح نوکی

 ءاضقلا بجو امل قباسلا ثدحلا ىلإ دنسأ ول ضاقتنالا نأب ضرتعاو ازاجم جورخلا ىلإ ةيببسلا

 نم هلك اذه ذخأ : تلق . ةراهط الب هيف عرش هنآ رهظ هنأل تقولا جرح مث عوطتلا يف عرش ام ىلع

 راصتقالا انرهظأف هجو نمو اًسضيأ هجو نم روهظب اذه سيل باوجلا ريدقتو «(ةريخذلا» و «ةياغلا»

 ًالمع نوكيل انركذ ال روهظلاو راصتقالا سكعي مل اغإو «حسملا قح يف روهظلاو ءاضقلا يف
 . هب ًالمع نوکی ال هسکع يفو طايتحالاب

 :م رفز دنع طقف تقولا لوخدب ضقتنت يأ :ش ( -هللا همحر- رفز دنع تقولا لوخدبو) :م

 جورخلاو لوخدلا نم ناک ءيش ياب ضقتنت ينعي :ش ( - هللا همحر- فسوي يبأ دنع ناک امهیأبو)

 امنإ فالتخالا ةرمث ينعي :ش (انركذ امك لاوزلا لبق أضوت نميف الإ رهظت ال فالخلا ةدئافو) :م هدنع

 هتراهط ضقتنت ال تقولا لخد مث «لاوزلا لبق ًأضوت نميف : امهادحإ ٠ نيتروصلا يف رهظت
 - رفزو فسوي يبأل اًفالخ -هللاامهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع رهظلا اهب يلصيو

 . جورخ الب لوخدلا دوجول -هللا امهمحر

 عولط دعب سمشلا عولط لبق أضوت ول يأ :ش ( سمشلا عولط لبق وأ) :م هلوق يه : ةيناثلاو
 دوجول فسوي يبأ دنع اذكو جورخلا دوجولامهدنع هتراهط ضقتنت سمشلا تعلط مث رجفلا

 . لوخدلا مدعل رفزل اًقالخ نيرمألا دحأ

 ةيناثلا يفو « جورخ الب الوخد لوألا يف نأل ؟ نيتروصلا يف ةدئافلا ترصح مل :تلق نإف

 نمو مالسإلا رخف لثم انخياشم نم نوققحملا لاقو «فنصملا مالك رهاظ اذه « لوخد الب اجورخ

 الب جورخب ضقتنت انو « جورخ الب لوخدب هتراهط ضقتتنت ال : فسوي يبأ لوق ىلع هعبات

 ىلإ جاتحي اإ رهظلا تقو لخدو لاوزلا لبق ةضاحتسملا تأضوت اذإ اميفو امهلوق وه امك لوخد
 اهتراهط نأل ءةراهط الب تقولا لوخدب تضقتنا اهتراهط نوكل ال هدنع رهظلا لجأل ةراهطلا

 . تقولا ىلع ةراهطلا دقت يف ةرورض الو ةيرورض

 نأ لئاسلا نظف : لاقو ءاًضيأ -هللا همحر- رفز نع قرط يف اًضيأ مالسإلا رخف ركذاذكو

 اًعيش نأ هبهذم نم حيحصلا لب «كلذك سيلو اًندح لوخدلا لعج لب اًثدح جورخلا لعجي مل رفز

 ًارذع لعج تقولا مايق نأل ءهدنع سمشلا عولطب ةراهطلا ضقتنت مل اغإو .ثدحب سيل كلذ نم

 تقو لوخدب جورخلا لامك ناكف اهتنس عم اهاضق رجفلا ةالص ىضق ول ىتح هتهبش تيقب دقر
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 الف تقولا لبق ةجاح الو ءادألا ىلإ ةجاحلل يفانملا عم ةراهطلا رابتعا نأ - هللا همحر- رفزل

 «هدعب الو هلبق ربتعت الف تقولا ىلع ةروصقم ةجاحلا نأ -هللا همحر - فسوي يبألو . ربتعت

 تقولا لخد امك ءادألا نم نكمتيل تقولا ىلع ةراهطلا ميدقت نم دب ال هنآ امهلو

 . اًقيفخت رذعلا مكح ءاقبل تحلصف هتهبش تيقبف دجوي ملو « رخآ

 قباسلا ثدحلا نأ ىلع نوقفتم مهلك ةعبرألا ءاملعلا نأ ملعي ريدقتلا اذهبو : يقانغسلا لاقو

 ربتعم ريغ ةراهطلا دقت - هللا همحر- فسوي يبأ دنع الإ ريغ ال تقولا جورخ دنع لمعي اغإ

 دجوي مل -هللا همحر- رفز دنعو «تقولا جورخ دعب اًيناث ءوضولا اهيلع بجيف ةجاحلا مدعل

 لوخد دعب ءوضولا اهيلع بجي كلذلف «ىرخأ ةبوتكم تقو لخدي ملام هجو لك نم جورخلا
 . هنع تقولا

 ءادألا ىلإ ةجاحلل) :م مدلا ناليس وهو :ش ( يفانملا عم ةراهطلا رابتعا نأ -هللا همحر- رفزل) :م

 . تقولا لبق ةراهطلا يأ :ش ( ربتعت الف تقولا لبق ةجاح الو

 رابتعالا مدع نأب بيجأ . تقولا لوخد دنع ضاقتنالاب فصوي فيك ربتعملا ريغف : ليق نإف

 لاؤسلا اذه : تلق . هدعبو هلبق ربتعت الف ءادألا ماقم همايقل ةيتقولا ىلإ ةبسنلاب وه اغنإ تقولا لبق

 . هحرش يف لمكألا امهركذ يقانغسلل باوجلاو

 ربتعت الف تقولا ىلع ةروصقم) :م ءادألا ىلإ :ش ( ةجاحلا نأ - هللا همحر- فسوي يبألو) :م

 . تقولادعب الو تقولا لبق ةراهطلا ربتعت الف يأ :ش ( هدعب الو هلبق

 اذهلو «تقولا لوأ يف ةالصلاب رمأ عرشلا نأل :ش ( ءادألا نم نكمتيل تقولا ىلع ةراهطلا ميدقت نم

 ىلع ةراهطلا ميدقتب الإ هنم نكمتي الو كلذ نم نكمتي نأ بجيف . ةالصلاب تقولا ةلمج قرغتسا

 . يدقتلاب عفتنا ال ةراهطلل ًضقان تقولا لوخد ناك ولف «تقولا

 يف لمعتست دب ال ةظفل نأل «يدقتلا بوجو ثروي ةراهطلا ميدقت نم دبال : هلوق :تلق نإف

 مدقت زاوج نم دب ال هريدقت فوذحم فاضلملاو «حماست هيف :تلق . كلذك سيلو بوجولا

 . ةراهطلا

 هيبشتلل فاكلا تسيلو ةيردصم ام ةملكو «ةأجافملل هيف فاكلا :ش (تقولا لخد امك) :م

 بجاو ءادألا ىلع اهيدقتو ءادألا ماقم مئاق تقولا نل «تقولا لوخدب ءادألا نکمت ءیجافتل يأ

 . زئاج ءادألا تقو وهو هفلخ ىلع اهيدقت ناکف

 رصعلا يلصت نأ زاج رصعلا لبق رصعلل تأضوت ول امهلوق سايق ىلع مهضعب لاق اذهلو
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 ىتح ةضورفملا تقو تقولاب دارملاو « هدنع ثدحلا رابتعا رهظف ةجاحلا لاوز ليلد تقولا حورخو

 ةالص ةلزنمب اهنأل ‹ حيحصلا وهو امهدنع هب رهظلا يلصي نأ هل ديعلا ةالصل روذعملا ًاضوت ول

 هب رصعلا يلصي نأ هل سيل امهدنعف رصعلل هيف ىرخأو هتقو يف رهظلل ةرم ًأضوت ولو .ىحضلا
 ةضورفملا تقو جورخب هضاقتنال

 هيلإو «لوخدلاب ال ضقتنت هبو جورخلا ىلع لمتشم لوخد اذه نأل «زوجی ال : مهضعب لاقو «هب

 ام ىلع هب رصعلا يلصي نأ هل سيل دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ امهدنعو : هلوقب فنصملا راشأ

 : بيره نج ءپ

 ةراهطلا ءاضقنا ىلع لدي تقولا جورحخ نأ ينعي :ش ( ةجاحلا لاوز ليلد تقولا جورخو) :م

 لوخدامأو «ةراهطلا ءاضقنا يف قباسلا ثدحلا لعجنف ةراهطلا ءاقب يعدتسي ال اهؤاضقناو

 يذلا تقولا جورخ ناكف ءةراهطلا توبث يعدتسي ةجاحلا ققحتو « ةجاحلا ققحت ىلع لديف تقولا
 :م اهؤاقب يعدتسي يذلا لوحخدلا نم ةراهطلا ضاقتنا هيلإ فاضي نأب قحأ ةراهطلا ءاقب يعدتسي ال

 . تقولا جورحخ دنع يأ :ش (هدنع ثدحلا رابتعا رهظف)

 تقو هلوخدو هجورخ ربتعا يذلا تقولاب دارملا يأ :ش ( ةضورفملا تقو تقولاب دارملاو) :م

 ءوضولا كلذب يأ :ش (هب رهظلا يلصي نأ هل ديعلا ةالصل روذعملا أاضوت ول ىتح) :م ةضورفمل ا ةالصلا
 : ىلاعت هلوق يفامك «ءوضولا ىلع لدي أضوت : هلوقنأل ءركذلا لبق رامضإب اذه سيلو

 اغإو «دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ :ش (امهدنع) :م « (۸َةيآلا : ةدئاملا) 4 ىوقتلل برقأ وه اولدعا#

 ميدقت زوج ثيح امهلوق ىلع درت ةهبشلا نأ ال كلذك لكلا دنع مكحلا نأ عم ركذلاب امهصحخ

 لوق نع هب زرتحا :ش (حيحصلا وهو) :م لوخدلاب ضاقتنالاب الاف امو «تقولا ىلع ءوضولا

 :م ةبجاو ديعلا ةالص نأل ةبجاو ةالص تقو جورخ نأل هب رهظلا يلصي نأ هل سيل هنأ مهضعب

 .ديعلا ةالص نأل يأ :ش (اهنأل)

 نم :ش (ىحضلا ةالص ةلزنمب) :م ديعلا ظفل رابتعاب امإو «روكذملا رابتعاب امإ ريمضلا ركذ اغنإو
 ًأضوت نإف : ريغصلا عماجلا حرش» يف يودزبلا مالسإلا رخف لاقو . ةضورفب تسيل اهنإ ثيح

 هل سيل : ليق دقف ؟رهظلا هب يلصي له ديعلا ةالصل سمشلا عولط دعب ديعلا موي رذعلا بحاص

 . مايألا رئاس هبشأف لصألا يف ىحضلا ةالص يه لب : ليقو « هيف ةياور الو : لاق مث « كلذ

 :م رهظلا تقو يف ىرخأ ةرم اضوت يأ :ش (هيف ىرخأو هتقو يف رهظلل ةرم ًأضوت ولو) :م

 نأ هل سيل) :م دمحمو ةفينح يبأ دنعف يأ :ش (امهدنعف) :م رصعلا ةالص لجأل يأ :ش (رصعلل)

 جورخب) :م ءوضولا كلذ ضاقتنال يأ :ش (هضاقتنال) :م ءوضولا كلذب يأ :ش ( هب رصعلا يلصي

 . رهظلا ةالص وهو :ش (ةضورفملا تقو
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 هيف دجوي هب تيلتبا يذلا ثدحلاو الإ ةالص تقو اهيلع يضع ال يتلا يه ةضاحتسملاو

 رصعلا تقو نيب سيل هنأ نييبتل :تلق ؟ رهظلا تقو يف ةلأسملا عضو يف ةدئافلا ام :تلق نإف

 راص اذإ هنأ ةفينح يبأ نع ىور هنإف دايز نب نسحلا بهذم وه امك « لمهم تقو رهظلا تقو نيبو
 اذه سيلو نيتالصلا نيب هتيمست يذلا وهو رصعلا تقو لحخدي الو رهظلا تقو جرخي مئاق لظلا

 ش (هيف دجوي هب تيلتبا يذلا ثدحلاو الإ ةالصلا تقو اهيلع يضم ال يتلا يه ةضاحنتسملاو) :م

 نايب ىلع اهفيرعت ميدقت يغبني ناكو ءاهماكحأ ركذ دعب ةضاحتسملا فيرعت اذه تقولا يف يأ

 رذعلا توبثل ناليسلاب تقولا باعيتسا طارتشا امآو «ءاقبلاو ماودلا قح يف دحلا اذه مث اهماكحأ

 «ديفملا»و «ناخ يضاق یواتف»و «عئادبلا» بحاص هيلإ بهذ يذلا وهو «فنصملا دنع طرشب سيل

 عطقنا مث تقولا لوأ يف مدلا تأر ولام هيلع دري الئلاذكه انلق اغنإو ««عيبانيلا»و «ديزملا»و

 لوي مل ولو ءاهتراهط ضقنت ال هنإف تقولا جرخ ىتح عاطقنالا مادو عاطقنالا ىلع تأضوتف

 ةروكذملا ةيانعلا نم دب الف تقولا جورخب ضقتنت ةضاحتسملا ةراهط تناك امل انركذ ام ىلإ همالك

 .داريإلااذه عفدل

 عماجاو« بولطم ريخاو« يواحلا»و «تاعقاولا»و «ينانيغرملا ىواتف»و «ةريخذلا» يف رکذو

 مكح تبثي الف ناليسلاب تقولا باعيتسا طرتشي هنآ «يشاوحلا»و «عفانملا»و «يطالحلا

 يف مدلا لاس ولو : « ةريخذلا» يف ركذو . لماك ةالص تقو يف مدلا رمتسي ىتح ةضاحتسالا

 مادو اهمد عطقناو «ىرخأ ةالص تقو لخدو تقولا جرح مث تلصو تأضوتف ةالص تقو

 ةيناملا ةالصلا تقو يف عطقني مل نإو ءةالصلا كلت تداعأو تأضوت تقولا رخآ ىلإ عاطقنالا

 مكحي ملف «ةالص تقو ناليسلا بعوتسي مل لوألا هج ولا يف نأل اهديعت ال تقولا جرخي ىتح

 . اهتضاحتساب مكحيف هبعوتست يناثلا هج ولا يفو اهتضاحتساب

 ىلإ ضرعتي ملو «ءاقب ةضاحتسملا دح اذه : ةضاحتسالل فنصملا دح يف ةعيرشلا جات لاقو

 : لاق هنإف يزارتألا الإ هيلإ ضرعتي ملو ««ةياردلا» بحاصو يقانغسلا كلذكو « كلذ ريغ ءيش

Eوهو اعنامو اعماج نوكي نأ يغبني فيرعتلا نأل  

 يف قارغتسالادجوي ىتح : لاق « ردقلااذهب دجوي ال ةضاحتسملا ةقيقح نأل « عماجب سيل

 اهيلع يضيي ال نأب ةباثملا هذهب نوكت دق ضئاحلا نأل تحت ضئاحلا لوخدل عناب سيلو ءادتبالا

 . هيف دجوي هب تيلتبا يذلا ثدحلاو الإ ةالص تقو

 ام دعب يأ توبثلا دعب ام ىلع همالك لمحي مل ول هركذ ام مزلي اغنإ هنأل ٠ فيعض هرظن :تلق

 ديمح مامإلا لاق اذكو «ءاقبلاو ماودلا قح يف هركذ يذلا هدح نأ انركذ انأل « ةضاحتسم اهنأ تبث

 نأ طرشلاف «ءادتبا ةضاحتسم : هلوق يف امآ «ءاقب ةضاحتسملا دح اذه «هحرش »يف ريرضلا نيدلا
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 ةرورضلا نأل« حير تالفناو نطب قالطتسا هب نمو هانرکذ نم وهو اهانعم يف وه نم لک اذکو

 . ملعأ هللاو. لكلا معت يهو ققحتت اذهب

 اغإو ‹ ةضاحتسم نوكت ال تقولا لك قرغتست مل ول ىتح تقولا عيمحل اقرغتسم ثدحلا نوكي

 يزارتألا لاقو «فاك ةرم تقولا يف هدوجو لب كلذ دعب قارختسالا ىلإ جاتحت ال ةدم قرغتسا

 . .ءاقب ةضاحتسملا دح اذه : لاق هنأل نيدلا ديمح مامإلا لاق يذلا اذهو ‹« رظن هيف لاق نأ دعبو

 ةقيقح فالتخا مزلي : لاقف هنم لمكألا ذخأو «دساف وهو ءيشلا ةقيقح ددعت يضتقي كلذو «خلإ

 . فلتخت ال قئاقحلاو نيتلاحلا ىلإ ةبسنلاب ءيشلا

 امأو « ءيشلا تاذ ىلإ رظنلاب قئاقحلا فالتخا زاوج مدع نأل بجعلا نم بجعأ اذه :تلق

 نمو « ةمولعم تاقوأ ريغ يف اهمد لاس نم ةضاحتسملا تاذ نأل «هنم عنام الف هتافص ىلإ رظنلاب

 . ضيحلا قرع ريغ

 ءءاقبلاو ماودلا يف ديق عم فنصملا هركذ يذلا وهف يعرشلا فيرعتلا يه يتلا اهتفص امأو

 «ةضاحتسالا دح يف يزارتألا لوط مث « هانركذ ام ىلع رخآ طرش هلف ءادتبا ةضاحتسم هنوك امأو
 : لاقو ءهيف لمكألا لوط كلذكو « ةيهلإلا رارسألاو ةينابرلا راونألا نم هرطاخ يف عقو هنأ ىعداو

 امهيف امل ليوطتلا نم اًفوخ امهركذ انيوطو «هركذ ام رخآ ىلإ اهفيرعت يف لاقي نأ باوصلا لعلو
 . فسعتلا نم

 مكح همكح نوكي نأ ةضاحتسملا ىنعم يف يأ :ش ( اهانعم يف وه نم لك كلذكو) :م
 حرجلاو مئادلا فاعرلاو لوبلا سلس هب نمو : هلوق هب دارأ :ش ( هانركذ نم وهو) :م ةضاحتسملا

 نطبلا قالطتساو « هانركذ نم : هلوق ىلع فطع :ش ( نطب قالطتسا هب نمو) :م اقري ال يذلا

 . لاهسإلا نع ةرابع

 تالفنالاو « هلبق ام ىلع فطع :ش (حير تالفناو) :م هيف نطبلا قالطتسا : .يرهوجلا لاقو

 تالفنالا نم ركذ اب يأ :ش ( اذهب ةرورضلا نأل) :م يزرطملا هلاق اذك « ةنغب يأ ةتلف ءيشلا جورخ
 لش يأ :ش ( ملعأ هللاو لكلا معت) :م ةرورضلا يأ :ش ( يهو ققحتت) :م ثادحألا نم ركذ اب وأ

 تقو ثدح ماود هب لصح نمب روذعملا فرعيو «ةضاحتسملا مكح لكلا مكح نوكيف ركذ ام لك

 . هيف أضوت ذنم هنع ولخي ال مث ةلماك ةالص
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 سافنلا يف لصف
 ۽ ةدالولا بیقع جراخلا مدلا وه سافنلاو

 «هعوقو ةلقل ةضاحتسالاو ضيحلا نع هرخأ « سافنلا ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 وهو يزرطملا هركذ ضيحلاب ىمسي امك مدلا هب يمس« ردصم < ةأرملا ةدالو نونلا رسكب سافنلاو

 سفن هل سيل ام يعخنلا ميهاربإ لوق هنمو « مدلا وه يذلا سفنلا جورخب محرلا سفنت نم ذوخأم

 هلعج حاحصلا يفو حيصف يبرع وهو لئاس مد هل سيلو يأ« هدسفي ال ءاملا يف تام اذإ ةلئاس

 : رعاشلا لوق هنمو <« هَ يبنلا نع اًثيدح

 ليست فويسلا ريغ ىلع سیلو انس وفن فويسلا دح ىلع ليست

 نم ام هنمو « اًسفن دولوملا يمسف « ديكأتلا يف « هسفن ديز ءاج هنمو ىشلا تاذ سفنلاو

 هتباصأ لاقي «نيعلا سفنلاو « هحور يأ « هسفن تجرخ لاقي « حورلا سفنلاو « ةسوفنم سفن

 سفنلاو « هريغو ظرق نم مدألا اهب غبدي ةغبد ردق سفنلاو « نئاعلا سفانلاو « نيع يأ سفن

 . ةعرحلا سفنلاو « سافنألاآ دحاو كيرحتلاب

 نهو ءاسفن يهف تدلو اذإ اهحتفو نونلا مضب ةأرملا تسفن ردصم سافنلا : «برغملا» يفو

 يفو . ًأطحخ اهيف مضلاو « تضاح يأ تسفن ءامسأ نإ -هنع هللا يضر- ركب يبأ لوقو « سافن

 «ىبتجملا» يفو « كلذب سيلف دلولا ىنعب سفنلا جورخ وأ محرلا سفنت نم هقاقتشا امأو “ةياردلا»

 : رعاشلا لاق ام ىلع ةدالولا وأ سفنلا جورخ وأ محرلا سفنت نم قتشم

 بيرق نیرظانلل مرک ادب دلاخ لآ نم دولوملا سفن ذإ

 ريغ لاعف ىلع عمجي ءالعف نم مالكلا يف سيل : يرهوجلا لاق ‹ ةدلاولا يهف ءاسفنلا امأو

 : مئاهبلا نم لماحلا يهو ءارشعو ءاسفن

 حتفب ىسفن ىرسي لثم ىسفن :دحاولا يف لاقيو ءافلاو « نونلا مضب سفن ىلع اًضيأ عمجيو

 . ناواسفن ناتأرماو اًضيأ نونلا

 اذك حاتفتسالا واو -سافنلاو- يف واولا :ش (ةدالولا بيقع جراحلا مدلا وه سافنلاو) :م

 ءيش ضرتعي دقو ‹ فطعلل اهنوك نم عنام الو بتكلا يف هرأ ملو ‹ رابكلا يتذتاسأ نم هتعمس

 بيقع : هلوق اًحالطصا « سافنلا دح وه فنصملا هركذ يذلا اذهو « هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب

 -دلولا بقعي جراخلا مدلا وه -اهضعب يفو -دلولا بيقع- خسنلا ضعب يفو «ةدالولا
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 لاقو . ادتمن ناك نإو ةضاحتسا لبحلا لاح وأدلولا جورخ لبق اهتدالو لاح وأ ءادتبا لماحل ا هارت

 ضيح: -هللا همحر- يعفاشلا

 اغإ :تلق . لمكألا هلاق ةركنلا ىنعم يف وهف نيعم ريسفت هب دري مل هنأل مدلا فص ةلمجلا هذهو

 . فرعملل ةفص نوكت ال ةلمحلاو « ماللاو فلألاب فرعم مدلا نأل لاق نم لوق عفدل اذكه لاق

 :ش (سفنلا جورخ نم وأ مدلاب محرلا سفنت نم ذوخأم) :م سافنلا نأل يأ :ش (هنأل) :م

 لماحلا هارت يذلا مدلاو) :م بيرق نعاذه انركذ دقو :ش (مدلا ىنعمب وأ دلولا ىنعمب) :م نوكسلاب

 :ش (ةضاحتسا لبحلا لاح وأ دلولا جورخ لبق اهتدالو لاح وأ) :م دلولا جورخ لبق يأ :ش (ءادتبا

 . ضیحب سیلو

 لاق هبو « ضيحب سيلف مايأ ةثالث وهو ضيحلا باصن غلب نإو يأ :ش (ادتمم ناك نإو) :م

 لوحكمو يبعشلاو ديز نب رباجو ردكنملا نب دمحمو ءاطعو يعازوألاو نسحلاو بيسملا نب ديعس

 . رذنملا نباو ديبع وبأو روث وبأو دمحأو يروثلاو دامحو مكحلاو يرهزلاو

 كلامو ةداتق لاق هبو ‹ حصأللا هلوق وهو :ش (ضيح -هللا همحر- يعفاشلا لاقو) :م

 هارت ام: زيجولا حرش)» يفو -دساف مد هنإ- هلوق يف -هنع هللا يضر- يعفاشلا نعو «ثيللاو

 قرف الو ضيح وه ديدجلا يفو «ةضاحتسا يآ دساف مد وه دقلا يف ضيحلا بيترت ىلع لماحل ا

 لبق امأ لمحلا ةكرح دعب اميف نالوقلا ليقو « اهدعب وأ لمحلا ةكرح لبق هارت ام نيب نيلوقلا ىلع
 : ناهجو هيف دلولا عم جرخي يذلاو « ةيلخلا قفو یلابح لاک يهف هتكرح

 لبق هارت ام باطخلا يبأل «ةيادهلا حرش» يفو . ضيح هنأ : يناثلاو « سافن هنأ :امهدحأ

 نسحلا لاقو . قاحسإ لاق هبو موصلاو ةالصلا هل كرتت سافن ةثالثلاو نيمويلاب عضولا

 هلاصفنا لبق مدلاف دلولا ضعب جرخ نإو « دساف هلبق امو سافن عباتتملا قلطملا مد : يعازوألاو

 مل اذإ ناتياور هنع ةخضملا يفو « سافنب سيلف ةقلع وأ ةغضم هتقلأ نإو « لق نإو دمحأ دنع سافن

 سافنلاو : ديفملا» يفو . الف الإو اًسافن نوكي دلولا رثكأ جرخ نإ اندنعو « هقلخ ضعب نبتسي

 اهنم دلولا عطقنا نإاذكو < هرثكأ جورخب دمحم دنعو فسوي يبأ دنع دلولا لقأ جورخب تبثي

 طقسلاو « ءاسفن نوكت ال : رفزو دمحم دنعو «هلقأ جورخك هرثكأ جورخو « ءاسفن يهف جرخو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع ءيجي ام ىلع ءاسفن هب نوکت هقلخ ضعب نابتسا نإ

 لباوقلاو يمدآ ةروص دعب روصتي ملامح تعضو نإ «بذهملا حرش» يف : ةيعفاشلا تلاقو

 ءاسفن تراص ىتح اتیم اتینج تطقسأف ءاود تبرش ولو « سافنلا مکح تبثی يمدآ محل هنإ : نلق

 (بذهملا حرش» يف هركذ حصألا ىلع مهدنع ةيصاع تناك نإو « اهسافن ةدم ةالص يضقت ال

 . ةيصعم اب ةصخرلا عنم يف مهتدعاق ضقني وهو يوونلل
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 دعب سافنلاو ةداعلا اذك محرلا مف دسني لبحلاب نأ انلو « محرلا نم اعيمج امه ذإ سافنلاب ارابتعا

 ةفينح يبأ نع ىوري اميف دلولا ضعب جورخ دعب اسافن ناك اذهلو ‹دلولا جورخب هحاتفنا
 ‹ هب سفنتيف حتفني هنأل -هللا امهمحر -دمحمو

 ا س ا ا ي م ت ت
 ًارابتعا اًضيح لماحلا هارت ام ربتعا -هنع هللا يضر- يعفاشلا يأ :ش (سافنلاب ارابتعا) :م

 نيدلولا نيب يئرملا نوكي اذهلو « اًسافن مدلا نوك عني ال نطبلا يف دلولا ءاقب نأ ينعي سافنلاب
 (محرلا نم اًعيمج امه ذإ) :م اًضيح هنوك عني الف فسوي يبأو -هللا همحر- ةفينح يبآ دنع اسافن
 محرلا نم مدلاو محرلا نم امهالك سافنلا مدو لماحلا هارت يذلا مدلا نأل يأ ليلعتلل ذإ ةملك :ش

 عم جرخي الف لفسلا نم بقنلا نأل « دلولل اًظفح :ش (محرلا مف دسني لبح اب نأ انلو) :م

 دعب سافنلاو) :م هيف ام كرتي الل كلذب ترج هللا ةداع اذك يأ :ش (ةداعلا اذك) :م دادسنالا دوجو
 - يعفاشلا رابتعا نع باوج اذه :ش (دلولا جورىخب) م محرلا مف حاتفنا دعب يأ :ش (هحاتفنا

 جورخب محرلا مف حاتفنا دعب سافنلا نوكلو يأ :ش (اذهلو) :م سافنلاب ضيحلا -هنع هللا يضر

 :م دلولا ضعب جورخ نم سافنلا ءادتبا ناك اذهلو :ش (دلولا ضعب جورخ دعب اسافن ناك) :م دلولا

 « دمحأ لاق هبو ةفينح يبأ نع ىلعملا هاور :ش (هللا امهمحر دمحمو ةفينح يبأ نع ىوري اميف)

 هلعو « هلثم دمحم نعو« هرثكأ جرح اذإ ةفينح يبأ نع فسوي يبأ نع فلخ ةياور يفو

 دلولا رثكأ جورخ لبق اهتدالو لاح لماحلا هارت امو لاق ثيح رشكألا يرودقلا راتخاو . هلك
 نم رثكأو نيلجرلا وأ ندبلا فصنو سأرلا جورخ دعب :دمحم نع ماشه ىورو « ةضاحتسا

 . ضعبلا فنصملا مهبأ تافالتخالا هذه لجألو « ندبلا فصن

 بابلا اذه يف انلو « مدلاب يأ :ش (هب سفنتيف حتفني) :م محرلا مف يف يأ :ش (هنأل) م

 هتأرما قلط هنأ -امهنع هللا يضر- رمع نبا وهو هيبأ نع ملاس ثدح اهنم « رابخآو ثيداحأ

 مث رهطت ىتح اهكسميل مث اهعجاريلف هرم» : لاقف ةا يبنلا -هنع هللا يضر-رمع لأسف ضئاح يهو
 قلطت نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا كلتف « “'«سمي نأ لبق اهقلط ءاش نإو اهكسمأ ءاش نإ مث رهطت مث ضيحت
 . هيلع قفتم « ءاسنلا اهب

 ًأطوت ال»: ساطوآ ایابس يف لاق هنآ هعفرو -هنع هللا يضر-يردخلا دیعس يبا ثیدح اهنمو

 .دواد وبآ هاور «« ةضيح ضیحت یتح لمح تاذ ریغ الو « عضت یتح لماح

 . قالطلا بات يف هجيرخت يتأي : حيحص (۱)

 )۲۱٣۷( «هننس» يف دواد وبأو AY «A) u.(AE VY /( «دنسملا» ىف دمحأ هاورو (۲)
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 اذک و« هب دلو مأ ةمألا ريصتو ءاسفن هب ةأرملا ريصت ىتح دلو هقلخ ضعب نابتسا يذلا طقسلاو

 هب يضقنت ةدعلا

 نأ دحأل لحي ال» ةي هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- تباث نب عفیور ثیدح اهنمو

 دوجو هي لعجف «دمحأ هاور . («اهلمح نیبتت وأ ضیحت یتح ةمآ ىلع عقی الو هریغ عرز هءام يقسب

 ىلع ًاليلد نكي ملامهعامتجا زاج ولو « نرثيدحلا يف لبحلا نم محرلا ةءارب ىلع اًملع ضيحلا
 . عاضبإلا رمأ يف طايتحالل اهؤطو لحي مل لحلا لامتحا ضيحب ءاربتسالا دعب ناك ولو « هئاقبإ

 لبحلا نم ضيحلا عفر ىلاعت هللا نإ »: لاق هنأ -هنع هللا يضر- يلع نع يور ام رابخألا نمو

 امهدانسإب ينطقرادلاو مقرألا ىور امو « نيهاش نب صفح وبآ امهاور ««دلولل اًقزر مدلا لعجو

 . يلصتو لستختو ضيحت ال لماحلا تلاقف مدلا ىرت لماحلا يف -اهنع هللا يضر - ةشئاع نع

 نع الإ هفالخ مهريغ نع فرعي الو ةضاحتسم اهنوكل بابحتسا -لستخغت- : اهلوقو
 يورامو « يلصت ال لماحلا : تلاق اهنأ ىرخأ ةياور اهنع تبث دق هنإف -اهنع هللا يضر-ةشئاع

 اهضيح عطقي هنكلو « هب لوقن نحنو لبحت دق ضئاحلا نأ لدي -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع

 عضولا لبق لماحلا هارت يذلا نكي ملاذهلو « لبحلا ىلع ضيحلا نآرط يف فالخلاو « هعفديو

 امهنم يطالخل او ةدعلا يف هركذ اذكه -مهنع هللا يضر - ةيعفاشلا روهمج دنع اًسافن الو اًسضيح

 ةهبشب اهثطو مث لماحلا قلط نم نأ نيهجولا دحأ يف ةبيرغ ةروص يف الإ ةدعلا هب يضقنت ال
 . ةهبشلل ةدعلا يضقنت لماح يهو تضاح ولف ءناتدعلا لخادتت ال يذلا لوقلا يف ةدعلا تبجو

 هقلخ ضعب) :م رهظ يأ :ش (نابتسا يذلا) :م نيسلا يف ثالثلا تاكرحل اب :ش (طقسلاو) :م

 عبصألاك هقلخ ضعبو -طقسلاو- هلوق ينعأ « أدتبملل ربخ هنأ ىلع دلو عافتراو :ش (دلو

 ةدعلا اذكو هب دلو مأ ةمألا ريصتو ءاسفن) :م طقسلاب يأ :ش (هب ةأرملا ريصت ىتح) :م رفظلاو رعشلاو

 . ىلوملا نم ةوعدلا دجو اذإ دلولا ةيمومأ يف امأ :ش (هب يضقنت

 ةقلخلا ناصقنو « ةقلخلا صقان هنألو دلو هنأل ةدالولاب قالطلا قيلعت يفف ةدعلا ءاضقنا امأو

 هقلخ نم ءيش رهظي مل نإف « هفارطأ ضعب هل سيل دلو تدلو ول امك دلولا ماكحأ توبث عني ال

 نم يئرملا لعج نكمأ نأ نكلو « اًسافن هنع يذلا مدلا نكي ملف ةغضم وأ ةقلع هذه نأل سافن الف

 وهفالإو ماي ةثالث ناك نإ اهضيح لعج مات رهط همدقت نأب اًصضيح مدلا يمسو ضيحلا

 . ةضاحتسا

 )١( دنسملا )۱١۸/۳(.
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 هل دح ال سافنلا لقأو

 دق وهلبق تأر نإف « هدعب وأ طقسلا طاقسإ لبق مدلا ىرت نأ امإ « نيهجو ىلع ةلأسملا مث
 نيتسي مل نإو « ًالماح تناك اهنأ نيبتي هنأل موصلاو ةالصلا نم تكرت ام هقلخ ضعب نابتسا
 حيحص رهط بيقع اًيثرم ناك وأ اهتداع مايأ قفاو دقو مايأ ةثالث طقسلا لبق تأر تناك نإف «هقلخ
 طقسلا لبق تأر نإو « ةضاحتسا طقسلا دعب هتأر امو « ًالماح نكت مل اهنأ نيبتي هنأل ضيح وهف
 . ةضاحتسا يقابلاو طقسلا دعب تأر ام مايآ ثالث لمكت نيموي وأ اموي

 الإو اًضيح لعجي اًضيح هلعج نكمأ نإف هلبق ام رت ملو طقسلا طاقسإ دعب مدلا تأر اذإ امأو
 جرخملا يف طقسلا نأب نكي مل وأ ةقلخلا نيبتسم ناك هنأب ىردي ال طقسلا ناك نإو « ةضاحتسا وهف

 . نیهجو ىلع وهف

 يف ةأدتبم يهف مدلا رمتساو هدعب تأر نإف هدعب وأ طقسلا طاقسإ لبق مدلا تأر نإ امأ
 لوقنف نيرشع رهطلا يفو ةرشع ضيحلا يف اهتداع ناك رهطلاو ضيحلا يف ةداع ةبحاصو سافنلا
 مل طقسلا نأ ريدقت ىلعو « اًموي نيعبرأ نوكي اهسافنو ءاسفن يه قلخلا نيبتسم طقسلا ريدقت ىلع
 وأ اهتداع قفاو اذإو « اًضيح طاقسإلا بيقع مايأ ةرشع نوكيو ءاسفن نوكت ال قلخلا نيبتسم نكي
 امإ اهنأل « نيقيب مايآ ةرشع طاقسإلا بيقع ةالصلا يه كرتتف حيحص رهط بيقع كلذ ناك
 اهيلع بجت ملف « ضئاح يهف الإو ءاسفن يهف قلخلا نيبتسم ناك نإ طقسلا نأل « ءاسفن وأ ضئاح

 اهلاح ددرتل كشلاب ةالص لك تقول ءوضولاب موي نيرشع يلصتو لستغت مث « لاح لكب ةالصلا
 مامتل لستغت مث ءاسفن وأ ضئاح امإ اهيف نأل « نيقيب مايأ ةرشع كرتت مث سافنلاو ضيحلا نيب هيف
 . ضيحلا وأ سافنلا ةدع

 ةالصلا عدت ال اهضيح هب متي ام ردق مد مايأ ةثالث تأر نإ رظنت طاقسإلا لبق مدلا تأر نإف

 « اًضيح هلبق هتأر ام نكي مل قلخلا نيبتسم طقسلا ناك نإ هنأل « لاح لكب طاقسإلا لبق هتأر اميف

 . كشلاب ةالصلا كرتت الف ضيحلاو رهطلا نيب اهلاح ددرتف اًضيح ناك نكي مل نإو

 تلستغا مث ءوضولاب ةرشعلا كلت تلص « تطقسأ مث امد ةرشع طاقسإلا لبق تأر ولو

 عدت مث « سافنلاو رهطلا نيب هيف اهلاح ددرتل كشلاب ءوضولاب اًموي نيرشع طقسلا دعب تلصو

 كشلاب ءوضولاب اًموي نيرشع يلصتو لستغت مث ءاسفن وأ ضئاح امأ اهيف اهنأل نيقيب ةرشع ةالصلا

 رهطلا نيب اهيف اهلاح ددرتل ةرشع يلصتو لستخت مث « سافنلاو رهطلا نيب هيف اهلاح ددرتل
 وأ ضيحلا نم اهجورخ تقو هنأ مهوتل تقو لك يف لستغت نأ اهبأد اذكهو لستخت مث «ضيحلاو

 . سافنلا

 كلامو يبعشلاو ءاطع مهنم ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو :ش (هلدح ال سافنلا لقأو) :م
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 جورخلا ىلع ملع دلولا مدقت نأل

 ال هنأ -هلقأل دح ال- مهلوق ىنعم : يروثلا لاق . -مهنع هللا يضر-قاحسإو دمحأو يعفاشلاو

 ةعاس هلقأ نأ انباحصأ نم ةعامج قالطإ امأ لاقو « ةجح درجم نوكي لب اهفصنب الو ةعاسب ديقتي

 هركذ اميف ةظحللا دارملا لب « راهنلا نم اءزج رشع ينثا نم ءزج ىه يتلا ةعاسلا هانعم سيل

 اذكو « ةعاس هلفأ نأ -هنع هللا يضر- يعفاشلا نع روث وبأ ىكحو « حيحصلا وه اذه روهمجلا

 . نيلوق كلذ يف -هنع هللا يضر- يعفاشلل نأ ىلإ رذنملا نبا راشأو ينزملا خسن ضعب يف عقو

 . ضيحلا لقأك مايأ ةثالث هلقأ يروثلا لاقو

 -هللا همحر- ةفينح يبأ نع يورو . تارم عبرأ ضيحلا لقأك مايأ ةعبرأ هلقأ : ينزملا لاقو

 عطقنا اذإ هنأ هب دارملا سيلو لاق «٠ هرصتخم» يف ىسوم وبأ هركذ « اًموي نورشعو ةسمخ هلقأ نأ

 كلذ نع صقني ال سافنلا ىف ةداعلا بصن ىلإ ةجاح تعقو اذإ هنأ دارملا لب اًسافن نوكي ال اهنود

 نمف ةداعلا صضقن ىلإ ىدأ كلذ نود اهل بصن ول ذإ« اًموي رشع ةسمخ رهطلا يف اهتداع ناك اذإ

 رصق وأ رهطلا لاط ًالصاف نوكي ال اهنيب للخحملا نيعبرألا يفرطب اًطيحم ناك اذإ مدلا نأ هلصأ

 ‹ هدنع اًسافن اموي نوعبرألا ناك ةعاس مث رهط نيتعاس الإ اًموي نيعبرأو اًمد ةعاس تأر ول ىتح

 نوكي ادعاصف اًموي رشع ةسمخ ناكو « كلذكف اًموي رشع ةسمخ رهطلا نكي مل نإ امهدنعو

 . هنع كرابملا نبا ةياور وهو ةضاحتسا ناك الإو مايأ ةثالث نكمأ نإ اًضيح رخآلاو اًسافن لوألا

 رابخألا تح يف ضيحلا رثكأ نم رثكأ نوكيل اًموي رشع دحأب هلقأ ردق هنأ فسوي ىبأ نعو

 «هطوسبم» يف مالسإلا خيش ركذو . سافن هنأ فالح الف كلذ نود عطقنا ول امأ « ةدعلا ءاضقناب

 اهنع عطقنا مث ةعاس مدلا تأر اذإ تدلو امك اهنإف « دجوي ام سافنلا ةدم لقأ نأ انباحصأ قفتا

 اذإ اميف فالخلا اغإ « انباحصأ نيب اذه يف فالح ال اًسافن تأر ام ناكف يلصتو موصت اهنإف مدلا

 تضقنا تلاقف « قلاط تنآأف تدلو اذإ اهل لاق نأب ةدعلا ءاضقنا ىف سافنلا لقأ رابتعا بجو

 ةسمخب هلقأ ربتعي ةفينح يبأ دنع ضيح ثالث عم سافنلا لقأل ربتعي [ام] رادقم يأ يتدع

 يف امأو . ةعاسب - هللا همحر- دمحم دنعو « اًموي رشع دحأب فسوي يبأ دنعو « اًموي نيرشعو

 يه رفزو ةفينح يبأ دنعف اًمد رت ملو ادلو ةأرما تدلو ولو . دجوي ام هلقأف ةالصلاو موصلا قح

 باجيإ يف طاتحيف ارهاظ مدلا ليلق نع ولخي ال دلولا جورخ نأل اًطايتحا لسغلا اهيلعو ءاسفن

 كلام دنع حصألا وهو ديهشلا ردصلا يتفي ناك هبو ةفينح يبأ لوقب اوذخأ خئاشملا رثكأو ٠ لسخلا

 الف «هئالمإ»يف هركذ ةرهاط يه فسوي يبأ نع نسحلا ةياور يفو - هللا امهمحر- يعفاشلاو

 «يواحلا»و «ديفملا» يفو « هلوقباوذخأ مهضعبو دمحم نع لقن اذكه « مدلا مدعل اهيلع لسغ
 . حيحصلا وه

 :م مدلا جورخ ىلع يأ :ش ( جورخلا ىلع) :م ةرهاظ ةرامأ يأ :ش (ملع دلولا مدقت نأل) م
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 دئازلاو « اًموي نوعبرأ هرثكأو ضيحلا فالخب هيلع اًملع لعج ام دادتما نع ىنغأف « محرلا نم

 نيعبرأ ءاسفنلل تقو مالسلا هيلع يبنلا نأ -اهنع هللا يضر- ةملس مآ ثيدحل « ةضاحتسا هيلع

 اموی

 يف عقو اذكه :ش (ضيحلا فالخب هيلع اًملع لعج ام دادتما نع) :م همدقت يأ :ش (ىنغأف محرلا نم)
 ةلمج ضيحلا فالخب هلوقو -ةلوصوم ةملك لعج ام- هلوق ىلإ دادتما ةفاضإب خسنلا ضعب
 فالخب هيلع اًملع لعج دادتما نعاذكه ةحيحصلا ةجيتنلاو - اًملع -هلوق نم ًالاح تعقو
 تعقو ةلمج - اًملع لعج - هلوقو « مد دادتما نع يأ « نيونتلاب - دادتما نع - هلوقف « ضيحلا

 لعجي نأب لوعفم هنآ ىلع بصن (اًملع)و لوهجملا ةغيص ىلع (لعج)و « - دادتما -هلوقل ةفص
 دلولا جورخ نأل سافنلا يف دادتمالا طرتشي ال ينعي محرلا نم مدلا جورخ ىلع يأ -هيلع -هلوق
 نم مدلا نأ كلذب ملعيل ًاعرش مايأ ةثالث مدلا دادتما هيف طرتشي ثيح « ضيحلا فالخب كلذ نع
 .دادتمالاب الإ محرلا نم هنوك ىلع ليلد ال ذإ ٠ محرلا

 دمحأو كرابملا نباو يروثلا لاق هبو :ش (اًموي نوعبرأ) :م سافنلا رثكأ يأ :ش (هرثكأو) :م

 لهأ ضعب نع دعس نب ثيللا ىكحو ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو « هيوهار نب قاحسإو ديبع وبأو
 . هل لصأ الو كلام لوق وهو «طيحملا» يفو « اًموي نوعبس هنأ ملعلا

 يعفاشلا نع يذمرتلا ركذو « نوتس - هللا امهمحر - يعفاشلاو كلام نع : «عئادبلا» يفو
 نعو « نهتداع ىلع لاحأف كلذ نع ءاسنلا لأست لاقف كلام عجر مث : مساقلا نبا لاق « نيعبرأ
 نمو « نوثالث هنعو « نوثالثو ةسمخ مالغلا نم يعازوألا نعو « نوسمخ :يرصبلا نسحلا
 :م نيعبرألا ىلع :ش (هيلع دئازلاو) :م . اًموي رشع ةعبرأ كاحضلا نعو « نوعبرأ ةيراجلا

 يبلا نأ -اهنع هللا يضر- ةملس مأ ثيدحل) :م مايأ ةرشع ىلع ضيحلا يف دئازلاك :ش (ةضاحتسا)

 دواد وبأ هاورف ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه :ش (اًموي نيعبرأ ءاسفنلل تقو ةي

 مآ نع ةسم نع لهس نع ىلعألا دبع نب يلع نع ريهز نع سنوي نب دمحأ نع «هننس »يف
 يلطن انكو ةليل نيعبرأو اسوي نيعبرأ اهسافن دعب دعقت يب هللا لوسر دهع ىلع ءاسنلا تناك :٠ ةملس
 حیحص ثیدح : لاقو « «هکردتسم »يف مكاحلا هاورو ء'«فلكلا نم ينعي سرولا انهوجو ىلع

 ةسم ثيدحو :يباطخلا لاقو « «امهننس» يف يقهيبلاو ينطقرادلا هاورو « هاجرخي ملو دانسإلا
 اهنسحأو ةلولعم بالا اذه ثيداحأ «هماكحأ» يف قحلا دبع لاقو « ليعامسإ نب دمحم هيلع ينث

 )١( دايز نب ريثك لهس وبأ اهنعو «ةيدزألا ةسم» ىلع هرادم .

 ثيدحلاو . اًضيأ اهنع هاور ةبيتع نب مكحلا نأ نابح نباو يباطخلا ركذو : ٠٤٥١/١١ بيذهتلا» يف ظفاحلا لاق

 . ةيدزألا ةسم ثيدح اهنسحأو ةلولعم بابلا اذه ثيداحأ : قحلا دبع لاقو . -هللا هظفح- ينابلألا هححص

 . يبهذلا هقفاوو هدانسإ ححصو ۱۷١(« /۱) مكاحلاو يقهيبلاو ينطقرادلا هجرخأ
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 ةسم نأل ‹« لولعم ةسم ثيدحو : لاق ثيح ناطقلا نبا مالك ىلإ تفتلي الو ةيدزألا ةسم ثيدح

 باتك يف نابح نبا مالك ىلإ الو ثيدحلا اذه ريغ يف فرعت الو « اهنيع الو اهلاح فرعي ال

 نأل ‹ تاياورلا نم هب درفنا ام ةبناجم قحتساف تابولقملا ءايشألا يوري دايز نب ريثك نأ ءافعضلا

 نبا لاق اذكو « ةقث دايز نب ريثكو ةيدزألا هذه ةسم : لاقو ‹ ثيدحلااذه ىلع ىتفأ يراخبلا

meh 

 نب دمحم انثدح لاق ىيحي نب نسحل ا انثدح دواد يبأل ىرخأ ةياور يف دايز نب ريشك :تلق

 ينتثدح لاق لهس يبأ دايز نب ريشك نع عفان نب سنوي نع كرابملا نب هللا دبع انثدح لاق متاح

 ءاسنلا رمأي بدنج نب ةرمس نإ نينمؤم ا م اي تلقف ةملس مأ ىلع تلخدف تججح» : تلاق ةيدزألا
 ال ةليل نيعبرأ سافنلا يف دعقت ةي يبنلا ءاسن نم ةأرملا تناك ‹ نيضقب ال تلاقف ضيحللا ةالص نيضقي

 . «سافنلا ةالص ءاضقب ةا يبنلا اهرمأي

 اهحاكنو -اهنع هللا يضر- ةجيدخ الإ هعم ءاسفن نهنم نكي مل اب يبنلا جاوزأ :تلق نإف

 هجاوزأ ريغ نم هئاسنب تدارأ :تلق . خلإ NT ةأرملا تناك دق اهلوقل ىنعم الف ةثعبلا لبق ناك

 حتفب ةسب مأ ىنكتو ةلمهملا نيسلا ديدشتو ميملا مضب ةسمو . ةيراع ةيرسو تابيرقو « تانب نم

 دعب يأ -اهسافن دعب- هلوق . همايآو هنامز يف يأ- ي هللا لوسر دهع ىلع :هلوق . ةدحوملا ءابلا

 . هب تیلطاف « هب تیلطتو اًيلط هریغو نهدلاب ءيشلا تلط نم -يلطن انکو - هلوق . اهتدالو
 نيب ثمرلا ىلع جرخي نميلاب نوكي تبن ةلمهم نيس هرخآ يف ءارلا نوكسو واولا حتفب سرولاو

 . هجولل ةرمحلا هنم ذختي فيصلاو ءاتشلا

 ءاث هرخآ يفو ميملا نوكسو ءارلا رسكب ثمرلاو . هب غبصي رفصأ تبن : سرولا نبا لاقو

 داض هرخآ يفو ميم ا نوكسو ةلمهملا ءاحلا حتفب ضمحلا نم وهو لبإلا يعارم يف ىري ةشلثم

 وهو ماللاو فاكلا حتفب -فلكلاك- هلوق . ناسنإلل ةهكافلاك لبإلل وهو تابنلا نم وهو ةمجعم

 ثيداحأ باببلا اذه يف يورو « ةرمحلاو داوسلا نيب نول وهو مسمسلاك هجولا ولعي ءيش
 نأ الإ اموي نيعبرأ ءاسفنلل تقو ةي هللا لوسر نأ »: سنأ نع هدانسإب ةجام نبا هاور ام اهنم :رخأ

 نب مالس ريغ دیمح نع هوري مل : لاق مث (هننس» يف ينطقرادلا هاورو « «كلذ لبق رهطلا ىرت

 . فيعض وهو ميلس

 تقو» : لاق صاعلا يبأ نب نامشع نع نسحلا نع «هكردتسم» يف مكاحلا هاور ام اهنمو

 مل : يداهلا دبع نبا « حيقنتلا» بحاص لاق « ۲۲١( /۱) ىنطقرادلاو ء(۱۳۸) ةجام نبا ننس : اًدج فيعض (۱)

 . ۲۹٤( /۱) ةيارلا بصن . ثيدحلا اذه الإ مالل «هننس »يف ةجام نبا جرخي
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 نب نامثع نم عمسي مل نسحلا نأل لسرم وهو «'«اًموي نيعبرأ نهسافن يف ءاسنلل يَ هللا لوسر

 هللا لوسر لاق : لاق -امهنع هللا يضر- ورمع نب هللا دبع نع اًضيأ مكاحلا هاور ام اهنمو
 ةلزنم يهف نيعبرألا تزواج نإو « ةرهاط يهف كلذ لبق رهطلا تأر اذإف « ةليل نيعبرأ ءاسفنلا رظتنت» ةَ

 : لاقو « اًضيأ ينطقرادلا هاور ("تالص لكل تأضوت مدلا اهبلغ نإف ٠ يلصتو لستغت ةضاحتسلا
 : ثيدحلا اذه ةاور نم امهو نافيعض ناكورتم ةثالع نباو نيصحلا نب ورمع

 يف ءاسنلل تقو ةي يبنلا نأ »: ينطقرادلا هجرخأ -اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح امهنمو

 ةا هللا لوسر تقو »: تلاق « «ءافعضلا باتك» ىف نابح نبا هجرخأو « « اًموي نيعبرأ نهسافن

 يفو « « نيعبرألا يف اهجوز اهبرقي الو « يلصتو لستغتف رهطلا ىرت نأ الإ اموي نيعبرأ ءاسفنلل
 . " فيعض يفرك وهو « نالجع نب ءاطع هدانسإ

 هللا لوسر تقو» : لاق « طسوألا» ىف ىناربطلا هجرخأ -هنع هللا ىضر- رباج ثيدح اهنمو

 : و نيعبرأ

 ؛لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ -امهنع هللا يضر- ةريره يبأو ءادردلا يبأ ثيدح اهنمو
 اًموي نيعبرأ تغلب نإف«كلذ لبق رهطلا ىرت نأ الإ اموي نيعبرأ ءاسفنلا رظتنت» ةَ هللا لوسر لاق الاق

 . فيعض [وهو] « ريثك نب ءالعلا هدانسإ يفو « “ ةضاحتسملا ةلزنمب يهو لسغتلف رهطلا رت ملو

 يف سيلو «يرعشألا لالب يبأل هفيعضت يعليزلا ظفاحلا لقنو ء(١٠۲ )١/ ننسلا يف ينطقرادلا هاورو (1)

 نامشع» ىلع اًفوقوم ينطقرادلا اورو ء(١/١۱۷) « كردتسملا»و ء(١۲۹ )١/ “ةيارلا بصن» عجار . عوبطما

 . ملعأ هللاو « هبشألا وهو «صاعلا يبأ نبا

 . «اًبجعتم ادهاش ثيدحلااذه تركذاغنإ» : هيفو )۱۷١/١(« « كردتسملا»و ء(١/١۲۲) ينطقرادلا ننس ()

 ھا

 يف نابح نبا لاقو ۲ ثيدحلا كورتم نالجع نبا وه- ءاطع» : لاقو ء(١۲۲ /۱) ينطقرادلا ننس (۳)
 تدا عضب ناک ناراغ نب نتو مب آف یذخ «نيحورجملا»

 ةهج نم الإ دانسإلا اذهب ىوري هنأ ملعي ال » :لاقو ۳۲ص (۱۹ /۲۲) «ءاطع همسا نم» ءزج يف يناربطلا هاورو

 ةكيلم يبأ نبا نع هوري مل «ثيدحلا اذه اهنم ءايشأب هتياور يف درفت «فيعض يفوك وهو « نالجع نب ءاطع
 . ها « هريغ دحأ

 ۲۸١(. /۱) عمجملا « راوس نب ثعشأ هيف » : يمشيهلا لاق ()

 .(ةياردلا) فيعض : لاقو دانج نب ديبع : ب ظفاحلا هلعأو

 نب دمحأ وبأ لاق «لوحكم نع هيوري : ريثك نب ءالعلا ةمجرت يف )٥/ ۲٠۹( يدع نبال ءافعضلا يف لماكلا )٥(

 . «ثيدحلا ركنم وهو « ةظوفحم ريغ اهلك خسن ةي يبنلا نع ةباحصلا نع لوحكم نع ءالعللو» : يدع
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 دق تناكو نيعبرألا مدلا زواج نإو « نيتسلا هرابتعا ىف -هللا همحر- ىعفاشلا ىلع ةجح وهو

 اهتداع مايأ ىلإ تدر سافنلا ىف ةداع اهلو كلذ لبق تدلو

 هقفاو نمو -هنع هللا يضر- يعفاشلا ىلع ةجح يهو اًضعب اهضعب دنسي ثيداحألا هذهو

 نع اذه لثم رذنملا نبا ىكحو « نيعبرألا ريغ لاق نم لك ىلعو « اًموي نوتس سافنلارشكأ نأ نم

 مهل فرعي الو ‹ ةملس مأو ورمع نب ذئاعو صاعلا يبأ نب نامثعو سناو سابع نباو رمع

 حصي الو اهيلع عمجلملا ةنسلا وه قاحسإ لاقو « نيملسملا ةعامج اذه ىلعو ديبع وبأ لاقو

 لقي ملو يواحطلا لاقو « نيعباتلا ضعب نع ىوري اغإو « ةبسن نيرهش ىلإ هلعج نم بهذم يف

 ءادردلا يبأ نع انبهذم لثم اًصضيأ يورو < مهدعب نم ضعب هلاق اغإو « ةباحصلا نم دحأ نيتسلاب

 هللا يضر- ةملس مأ ثيدح يأ :ش (وهو) :م . مهنع هللا يضر- ةريره يبأو سنأو [. . .]

 :ش (نيتسلا) :م سافنلا رابتعا يف يأ :ش (هرابتعا يف -هللا همحر- يعفاشلا ىلع ةجح) :م -اهنع

 ثيدحلاو ‹ دودرم ةملس مأ ثيدح فيعضت يوونلا لاقو « اًضيأ هريغ ىلإ بهذ نم ىلعو اًموي

 . كلذ هلوق ديفي الف اًضعب دشي اهضعب نإ انلق دق :تلق . يقهيبلا اهفعض ثيداحألا ةيقبو « ديج

 اهلو كلذ لبق تدلو دق) :م تناك دق اهن لاحلاو يأ :ش (تناكو نيعبرألا مدلا زواج نإو) :م

 يف اهتداع تناك نإف :ش (اهتداع مايأ ىلإ تدر سافنلا يف) :م ةنيعم ةداع اهل نأ لاحلاو يأ :ش (ةداع

 لكلاف نيعبرألا زواجت مل نإف ء اهتداع نم رثكأ تأرف نيرشعو ةسمخ وأ نيئالث وأ نيرشع سافنلا
 . سافن

 ةضاحتسا يقابلاو « اهتداع تناك ام اهسافنف نيعبرأو ةسمخ تأر نأب نيعبرألا تزواج نإو

 متخ نإ دمحم دنعو « فسوي يبأ دنع امهدعب ناك اذإ رهطلاب وأ مدلاب اهقورعب متخ تناك ءاوس

 تآرف تدلوف نيثالث سافنلا يف اهتداع تناك هنايتإلف رهطلاب اهمتخ نإو كلذكف مدلاب اهقورعب

 زواج ىتح مدلا تأر مث سافنلا يف اهتداع مات مايأ ةرشع رهطلا تأرف عطقناو نورشع مدلا

 لصح نإو -هللا همحر- فسوي يبأ لوق ىف اًسافن كلذ لعجيو اهتفرعم ىلإ درت اهنإف نيعبرألا

 را افلا ت ا مآ م ا ور اع ب کر راو

 دئازلاو ءاًموي نوعبرأ اهسافنف رمتسم مدلاو تدلو ام لوأ كلذ ناك نأب ةأدتبم تناك نإو

 وأ ةأدتبم تناك ءاوس سافن كلذ عيمج نإف « نيعبرألا نود مدلا عطقنا ولو « ةضاحتسا اهيلع

 يف مدلا داع نإف « رهاظلا ىلع ءانب تلصو تلستغا« نيعبرألا نود مدلا عطقنا اذإو « ةداتعم

 ‹رهط سافنلا ةدم يف نيمدلا نيب لصافلا ءاقنلا كلام مامإلا دنعو « موصلا تداعأ نيعبرألا

 اموي ناك اذإ هنعو مويلا نود عطقنا نإو « دمحأ لاق هبو « مدلا دوعب يضقت الو موصتو يلصت

 عطق هبو ‹« روهشملا وهو ‹« سافن : يناشلاو « رهط هنأ امهدحأ نالوق يعفاشللو « الماك
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 نإف « اًسافن هلعج نكمأ هنأل اًموي نوعبرأ اهسافن ءادتباف ةداع اهل نكت مل نإو « ضيحلا يف انيب امل
 -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع لوألا دلولا نم اهسافنف دحاو نطب يف نيدلو تدلو

 اموي نوعبرأ نيدلولا نيب ناک نِإو

 . مهروهمج

 يفو «دمحمو فسوي يبأ لوق لثم : امهحصأ : ناهجو يناثلا مدلا يف ء يوونلا لاقو

 ةسمخ نم لقأ رهطلا ناك ولامك سافن نامدلا عرش :-سابعلا يبأ لوق وهو -رخآلا هجولا
 . رشع

 يف ليق مث «ضيح وهف لواطت نإو ‹سافن وهف ةثالث وأ نيموي ءاقنلا ناك نإ : كلام نعو

 ىذؤي اليك يلصتو اهيلع سلجتو ةريفح اهل رفحي : ليقو ءاهتحت لعجيف ردقب ىتؤي قلطلا ةلاح
 شدو

 اهلو مايأ ةرشع ىلع مدلا زواجت اذإ ضيحلا لصف يف هلوق وهو :ش ( ضيحلا يف انيب امل) :م
 نأب :ش ( ةداع اهل نكت مل نإو) :م ةضاحتسا داز يذلاو < اهتداع مايأ ىلإ تدر اهنود ةفورعم ةداع
 ولف ۰ نيعبرألا لعج يأ :ش (اًسافن هلعج نكمأ هنأل اموی نوعبرأ اهسافن ءادتباف ) :م ةأدتبم تناك

 نود اميف عاطقنالا دنعو «ةداتعم وأ ةأدتبم تناك ءاوس «سافن لكلاف نيعبرألا نود مدلا عطقنا
 . موصلا تداعأ نيعبرألا يف مدلا داع نإف ءرهاظلا ىلع ءانب يلصتو لستغتف نيعبرألا

 امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع لوألا دلولا نم اهسافنف دحاو نطب يف نيدلو تدلو نإف) :م

 هححصو ‹ ةيعفاشلا دنع هوجولا حصأ وهو ءهيتياور حصأ يف دمحأو «‹كلام لاق هبو :ش ( هللا

 : لاوقأ ةثالث يعفاشللو : «ةيادهلا» يفو ءيلازغلاو نيمرحلا مامإو [. . . .]

 يف دمحأو كلامو قاحسإ وبأ لاق هبو ءةدملا ءادتبا لوألا نم ربتعي هنأ حصألا وهو : اهدحاأ
 . حصاألا

 .دواد لاق هبو ىناثلا نم ةدملا ءادتبا ربتعي هنأ :يناثلاو

 . يناثلا نم فنأتست مث ءلوألا نم اهؤادتبا ربتعي هنأ :ثلاثلاو

 نيب ناك اذإ اميف خياشملا ضعب لاق امع هب زرتحا :ش ( اًموي نوعبرأ نيدلولا نيب ناك نإو) :م

 ‹ حيحصب اذه سیلو «ةفينح يبأ دنع يناثلا دلولا نم نوكي هيف سافنلا نأ اموي نوعبرأ نيدلولا

 سافنلا بجي الف تضم دقو اًموي نوعبرأ سافنلا ةدم رثكأ نأل «فنصلملا هراتخا ام حيحصلا اغنإو
 نيب دالوأ ةثالث تدلو نإو «مايآ ةرشع يناشلا دلولا نمف اًموي نوثالث نيدلولا نيب ناك ولو «هدعب
 نم رثكأ ثلاثلاو لوألا نيب نكلو ‹كلذك ثلاثلاو يناثلا نيبو رهشأ ةتس نم لقأ يناثلاو لوألا

 .دحاو لمحك لعجي نأ حيحصلاو ‹رهشأ ةتس
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 عضو دعب لماح اهنأل -هللا همحر - رفز لوق وهو ريخألا دلولا نم : -هللا همحر- دمحم لاقو

 نأ امهلو ‹ عامجإلاب ريخألاب ةدعلا يضقنت اذهلو ‹ ضيحت ال اهنآ امك ءاسفن ريصت الف لوألا

 ناكف مدلاب سفنتو لوألا جورخب حتفنا دقو انركذ ام ىلع محرلا مف دادسنال ضيحت ال اغإ لماحل ا

 عيمجلا لوانتيف اهيلإ فاضم لمح عضوب تقلعت ةدعلاو « اسافن

 (وهو) :م يناثلا دلولا نم اهسافن يأ :ش ( ريخألا دلولا نم : - هللا همحر - دمحم لاقو) :م

 اهنأل) :م ةيعفاشلا ضعب لاق هبو دواد لوقو :ش ( -هللا همحر- رفز لوق) :م وه دمحم لوق يأ رش

 عقاو يناشلا نم لمحا نأل :ش (ءاسفن ريصت الف) :م لوألا دلولا يأ :ش (لوألا عضو دعب لماح

 يضقنت اذهلو «ضيحت ال اهنأ امك) :م لوألا دلولاب ءاسفن نوكت الف محرلا نم مدلا جورخ [لاح]

 ءاضقنا يف ربتعملا وه ريخألا دلولا نأل :ش (عامجإلاب) :م ريخألا دلولاب يأ :ش ( ريخألاب ةدعلا

 . سافنلا اذكف ةدعلا

 ضيح ال امنإ لماحلا نأ) :م -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو) :م

 :م محرلا مف يأ :ش (حتفنا دقو) :م يعفاشلل اًقالخ اندنع :ش ( انركذ ام ىلع محرلا مف دادسنال

 نأل :ش ( اًسافن ناكف مدلاب) :م محرلا يأ :ش ( سفنتو) :م لوألا دلولا يأ :ش ( دلولا جورخب)
 ىلإ يأ :ش ( اهيلإ فاضم لمح عضوب تقلعت ةدعلاو) :م اًسافن نوكي ةدالولا دعب محرلا نم جراخلا

 ةدعلا نأ ههجوو « ةدعلا ءاضقنا ىلع سافنلا [نأ1: دمحم سايق نع باوج اذهو « ةأرملا

 : قالطلا) € نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو # :ىلاعت هلوقل « لمحلا عضوب يضقنت

 الف ًالماح تناك ادوجوم اهنطب يف دلولا يقب الو « نطبلا يف ام لكل مسا لمحلاو « ٤( ةيآلا
 تدلوف « ةرح تنأف اًمالغ كلمح ناك نإ : لاق ولاذهلو « عيمجملا عضت ىتح ةدعلا يضقنت

 لوانتيف) :م لمحلا لك هنوك طرشلاو « لمحلا ضعب راص مالغلا نأل « قتعت مل ةيراجو اًمالغ

 . ةدعلا يضقنت ال عيمجلا عضت مل امف لمحلا لك يأ :ش (عيمجلا

 ناضمر دعب امیف رخآ تدلو مث هلک ناضمر تماصف ناضمر ةرغ يف تدلو ةأرما :عورف

 دلولا نأل ءريخألا فصنلا ةالصو لوألا فصنلا موص تضق ناضمر نم رهشأ ةتس نم لقأل

 ال ةأرملاو «رهشأ ةتس وهو لمحلا ةدم لقأ نيدلولا ةدالو نيب للخت هنأل ثداح قولع نم يناثلا

 اًسافن نوكي ال لماحلا مدو ناضمر نم ريخألا فصنلا يف تلبح اهنأ ملعف رهشأ ةتس نم لقأل دلت

 سأر ىلع تلستغا نوكت نأ الإ هيف ةالصلا نم تكرت ام يضقتف ريخألا فصنلا يف ةرهاط تناكو

 مل اهموص نأل لوألا فصلا مايص يضقتو ةالصلا زاوجل طرتشب لاستغالا نأل ءريخألا فصنلا
 تماصو رطفلا موي تلستغا تناك نإو «هيف ًضئاح تناك اهنأل اهتالص يضقت الو «هيف حصي

 مايص تضق اهنأل « اًموي رشع ةسمخ ةالصو دحاو موي موص تضق تلصو ناضمر ةينب لاوش

 نم ريخألا فصنلا تاولص ءاضق اهيلعو رطفلا موي ىلإ اهئزجيف ةرهاط يهو لاوش يف ناضمر
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 . لاستغا ريغ نم تلص وأ لصت ملو ةرهاط تناك اهنأل ناضمر

 لفسألا نم مدلا لاس ولو «ءاسفن ريصت ال ربد وأ لبق نم اتيم اهدلو جرخ ولو : رخأ عورف

 اهتدع يضقنت ةدتعم تناك ولو ءةدالولا بيقع محرلا نم مدلا جورخ دجو هنأل ءاسفن تراص
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 ام ريمطتو ساجن آلا باب

 ( اهريهطتو ساجنألا باب) :م

 أدتبم ربخ هنأ ىلع هعافتراو « اهريهطت ماكحأ نايبو ساجنألا ماكحأ نايب باب اذه يآ :ش

 فذحي دق : ةعيرشلا جات لاق «ساجنألا باب ذخ : ريدقتب هبصن زوجيو « اذه يأ «فوذحم

 باب :هلوقو ۳١( ةيآلا : هط) € لوسرلا رثأ نم ةضبق تضبقف # : ىلاعت هلوق يفامك فاضملا

 اذه ىلإ ةجاح ال : تلق .ساجنألا عاونأ نايب باب يأ «يناثلا مسقلا ليبق نم : ساجنألا

 . ىلوأ لوألا مسقلا نم هنوكو < عاونألا لمشي ساجنألا ظفل نأل .فسعتلا

 الو « اهريهطتو ةيقيقحلا ةساجنلا نايب يف عرش اهريهطتو ةيمكحلا ةساجنلا نايب نم غرف امل و

 ميجلا رسكو نونلا حتفب سجن عمج ساجنألاو < ةيناثلا ىلعاهمدق رثكأو ىوقأ ىلوألا تناك

 ىلع هلاق «ةغللا يف ةلمعتسم اهلكو ميجلا نوكس عم نونلا رسكبو «نونلا حتف عم اهنوكسبو

 . حارشلا ضعب
 مث ردصم لصألا يف وهو رذقتسم لك وهو نيتحتفب سجن عمج ساجنألاو : لمكألا لاق

 : ةعيرشلا جات لاقو « (۲۸ ةيآلا : ةبوتلا) € سجن نوكرشملا اإ :  ىلاعت هللا لاق ءامسا لمعتسا

 ام لك حتفلاب سجنلاو «ةساجنلا هتباصأ يذلا ءيشلا وهو ميجلا رسكب سجن عمج ساجنألا

 . مسالا انه اه دارملاو ‹ردصم لصألا يف وهو :«ةياردلا» بحاص لاقو « هترذقتسا

 سجن :لوقت «ملعي ملع باب نم وهو «ةداملا هذه ةقيقح مهنم دحأ نيب ام تيأر دق :تلق

 سجني ميجلا رسكب سجن : ةغللا روتسد يفو ءاهحتفو ميجلا رسكب سجن وهف حتفب اًسحجن سجني
 . ةساجن سجن كلذكو « ردصم وهو ميجلا نوكسو نونلا حتفب

 سجتلاو سجتلاو :«بابعلا» يفو . امهيف مضلاب لعفي لعف باب يف هركذ كلذكو

 لام سجني سجنو «عمسي عمس لاثم سجني سجنو « ةراهطلا دض سجلاو سجنلاو سجتلاو
 نثت مل اهحتفب سجن : تلق اذإو «تعمجو تينث ميجلا رسكب سجن لجر : تلق اذِإو مرکی مرک
 : لاقيو «سجن ءاسنو سجن ةأرماو سجن لاجرو سجن نالجرو سجن لجر : تلقو عمجت ملو

 حيحص ريغ نيتحتفب سجن عمج ساجنألا : لمكألا لوق نأ اذه نعف اًسيجنت هسجنو هسجنأ
 . مهفاف ةعيرشلا جات هلاق ام حيحصلاو

 . امهيلع قلطي سجنلاو يمكحلا ىلع ثدحلاو يقيقحلا ىلع قلطي ثبخلا مث

 ةفاضإ نسحعف ةلازإلاب اهرسف نإ ريهطتلاو «ساجنألا ريهطت نايب يفو يأ : اهريهطتو : هلوق

 ةساجن نأل ءناكملاو بوثلاو ندبلاك اهلحم ةراهط دارم اف ةراهطلا تابثإب رسف نإو ءاهيلإ ريهطتلا
 نيع ريهطت نك ال هنأل اذهو «ةيلصألا ةراهطلا ترهظ تلاز اذإف « ةساجنلا ةرواجم ءايشألا هذه
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 هيلع يلصي يذلا ناكملاو هبوثو ىلصملا ندب نم بجاو ةساجنلا ريهطت

 لحللا ركذ هنإف تحزن رثبلا يف هلوق سكع لحلا هب دارآو لالا ركذف ليوأتلا نم ذب الف ةساجنلا

 عنيو دوبعملا ىلإ بوثلاب لالتخالا بجوي لحملاب تلح اذإ ىنعم لحم ةساجنلاو «لاحلا هب دارأو

 . ىلاعتو هناحبس هل ميظعتلا لامك

 ةراهطلا ةفص اهيف تبثت ال ةساجنلا نأل « ةساجنلا لحم ريهطت يأ :ش ( ةساجنلا ريهطت) :م

 ًأشنأ اغإو ءهماقم هيلإ فاضملا ماقأو فاضملا فذحف ءهنع اهتلازإب اهلحم يف تبشت لب ًالصأ

 ةاكزلا : اولاق امك اذهو « ضرف يأ :ش ( بجاو) :م . ساجنألا ريمض ىلإ ةفاضإ هنأل ريمضلا

 ناكملاو هبوثو يلصملا ندب نم) :م لصألا وه ضرفلا ذإ لكلا لمشيل بجاولا ظفل ركذ انإو « ةبجاو
 نكل « ةياغلا ءادتبال لصألا يف وهو ةساجنلا ريهطت : هلوقب قلعتت نم ةملك :ش (هيلع يلصي يذلا

 : ءايشأ ةثالث هذهو « ةرواجملل نوكت نأ انه اه قئاللا

 هنود اميفو هتالص زوجت ال مهردلا ردق نم رثكأ ةساجن هيلع ناك نإف « يلصملا ندب : لوألا

 . هرکتو زوجت

 كلام بهذ : رمع وبأ لاقو ءاهفيفختو ةساجنلا ظلغب بستحيو كلذك بوثلا : ىناثلا

 بب مام نانو ف ر هلو با راو دلا ى اجلا ذا ىزا هاجر
 روث يبأو دمحأو يعفاشلاو ةبالق يبأ لوق وهو « هدعبو تقولا يف ةبانجلاو ةساجنلا يف هتالص

 . يربطلاو

 يبعشلاو دهاجمو سواطو ءاطعو بيسملا نب ديعسو رمع نبأ ىور : رمع وبأ لاقو
 ةداعإ ال هنأ ةالصلا دعب الإ ملعي الو سجنلا بوثلا يف يلصي يذلا يف ديعس نب ىيحيو يرهزلاو

 تقولا يف هدسج يفو تقولا يف ديعي بوثلا يف نسحلا نعو «هيوهار نب قاحسإ لاق هبو « هيلع

 . هدعبو

 ةالصلا حتتفا ول ىتح «يلصملا مدق تحت [ام] ناكملا ةراهط يف ربتعملاو « ناكملا :ثلاثلا

 هيمدق ىدحإ تحت ناك اذإ اذكف «ةدساف هتالصف ةساجنلا نم مهردلا ردق نم رثكأ هيمدق تحتو

 يبأ نع دمحم ةياور يفف مدقلا نود دوجسلا عضوم يف ناك اذإو «هئزجي : ليقو «حصألا وهو

 .امهلوق وهو حصألا وهو زوجي ال هنأ : -هللا همحر- ةفينح

 هئزجي هيتبکر وأ هيدي عضوم يف ناک نإو «زوجي هنأ : ةفينح يبأ نع فسوي يبأ ةياور يفو

 نكل « هيلع دجسو «رهاط ناكم ىلع ىلص ولو « -هللا امهمحر- رفزو ىعفاشلل اًقالح اندنع

 لوحت مث رهاط ناكم ىلع اهحتتفا ولو هتالص تزاج ةسجنلا ضراألا ىلع هبايث تعقو دجساذإ

 طاسب ىلع ىلص ولو . ثكي نأ الإ ءهتالص تزاج رهاط ناکم ىلإ هنم لوحت مث سجن ناکم ىلإ
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 هيلسغأ مث هيصرقأ مث هيتح» : مالسلا هيلع لاقو ء ٤( ةيآلا:رثدملا) (رهطف كبايثو# ىلاعت هلوقل

 .«هرثأ كرضي الو ءاملاب

 كرحتي ال هيفرط دحأ عفر اذإ هدحو ريغصلا نود ريبكلا يف زوجي : ليق « ةساحجن هنم فرط يفو

 هلجر يفو ةساجنلا ىلع ماق ولو .اًقلطم زوجي هنأ حصألاو « ريغصلا كرحت نإو رخآلا فرطلا

 طسب ولام ةلزنمب هنأل تزاج امهيلع ىلصو هيلعن شرف ولو «هتالص زجت مل نالعن وأ نابروج
 اًسجن اهيهجو دحأ ناك اذإ رجّآلاو ةنبللاو تزاج اهيلع ىلصو ةسجنلا ضرألا ىلع رهاطلا بوثلا

 نع يور ةشورفم نكت مل نإو «تزاج ةشورفم تناك نإ اهيلع ىلصو رهاطلا هجولا ىلع ماقو
 ىلع ةدجسلا داعأ مث سجن ناكم ىلع دجس ولو ءزوجي هنأ فسوي يبأ نعو .زوجي ال هنأ دمحم

 «زاج تيملا مجح دجي ال ناک نإ دبل هیلعو تیم ىلع دجس ول : دمحم نعو «زاج رهاط ناکم
 . زوجي ال همجح دجو نإو

 رمألاو ‹ ةساجنلا نم اهرهط يأ « :ش ٤(( ةيآلا : رثدملا) ( رهطف كبايثو» : ىلاعت هلوقل) :م

 ًاليلد متي الف رصقف هانعم : نورسفملا لاق : ليق نإف : لمكألا لاقو .رذقلا نمو نردلا نم اهقنو

 . ةساجنلاا ةلازإ ىلع

 ةداع رهطلا مزلتسي بايثلا ريصقت نأ ىلع « ةقيقحلا وه لصألاو زاجم كلذ نأب بيجأ

 نم ء«نورسفملا لاق : هلوقو « ةياردلا» نم اذه ذخأ : تلق . ءاضتقا بوثلا ريهطتب ارمأ نوكيف

 اذه نم لقنامو : ليق هنأ عم باوجلا ىلإ جاتحي مث ؟ مهنعاذه ذخؤي ىتح نورسفملا ءالؤه مه

 . ةغللا رهاظ قفاوي ال ةيآلا ريسفت يف

 ريسفت ريسفتلا ىف لصألا :تلق . هريسفت ىف ثيللا وبأ هركذ ءارفلا نع كلذ لقن :تلق نإف
 نيريس نباو نسحلاك رابكلا نيعباتلا نم مهدعب نمو ةباحصلا نم هلثم [نم]و سابع نبا

 . ةغللا فالخ اذه هريسفت نأ عم ءوحنلاو ةغللا ةمئأ هلثمو ءارفلاو ءامهریغو

 يف[ هل ] لصأ اذه :ش ( هرثأ كرضي الو ءاملاب هيلسغا مث هيصرقا مث هيتح : اب يبنلا لاقو) :م

 ظفللاو « مهبتك» يف ةتسلا ةمئألا ىور [اغنإ]و ‹ ظفللا اذهب يور ام نكلو ‹حيحصلا ثيدحلا

 يبأ تنب ءامسأ هتدج نع ريبزلا نب رذنملا تنب ةمطاف هتأرما نع ةورع نب ماشه ثيدح نم ملسمل

 ؟هب عنصت فيك ةضيحلا مد نم اهبوث بيصي انادحإ : تلاقف ةا يبنلا ىلإ ةأرما تءاج : تلاق ركب

 مث ءاملاب هيصرقا مث هيتح » : دواد يبأل ةياور يفو «هيف يلصت مث هحضنت مث ءالاب هصرقت مث هتحت» : لاق

 . «هحصضنا

 هاورو . «هيف يلصتو رت مل ام حضنتلو ءام نم ءيشب هصرقتلف امد هيف تأر نإف» هل ةياور يفو



 لمتشي ةالصلا ةلاح ىف لامعتسالا نأل « ناكملاو ندبلا ىف بجو بوثلا يف ريهطتلا بجو اذإ

 لكلا

 وبأ مامإلا هاورو ٠ هيف يلصو هيلسغاو ءاملاب هيصرقا » : لاق هيفو ««هفنصم)» يف ةبيش يبأ نبا
 . «ءاملاب هيشرو هيصرقاو هبتح» : «ىقتنملا» باتك يف دوراحلا نب يلع نب هللا دبع دمحم

 صرق نم «هیضرقاو :هلوق . هديب رشق اذإ رصني رصن باب نم تحي تح نم : هیتح : هلوق
 ىتح هيلع ءاملا بص عم رافظألاو عباصألا فارطأب كلدلا وهو «اًضيأ رصني رصن باب نم صرقي

 . هدي عيمجب هلسغ نم مدلا لسغ يف غلبأ وهو هرثأ بهذي

 وبأ لاقو .اديجازمغ هزمغي مث ءيشلا ىلع هيعبصأب ضبقي نأ صرقلا لصأ : يباطخلا لاقو

 هصرقتلف ىوريو ءاهرسكو ءارلا مضو ءاتلا حتفب « هصرقتلف)» :ىوريو :اديهمتلا» يف رمع

 : يباطخلا لاقو . شرلا حضنلاو نيحطلا صيرقت هنمو «ءاملاب هعطقتلف يأ ريثكتلا ىلع ديدشتلاب

 يه «ةلمهملا ءاحلاب وهو بصلا ةرثك : حضنلا : بلهملا لاقو «لسغلاو بصلا ىنعجب نوكي دقو

 : ليقو « ةلمهملا نم رثكأ هنأل لسغلا ىنعم ىلإ برقأ ناكل ةمجعملا ءاخلاب : لاق ولو «ةياورلا

 .ةسوسولا عفدل كشلا عضوم يف شرلا وه حضنلا

 ةلالد هيفو «بايثلا ىف ةراهطلا بوجو ىلع لدي هنأ : روكذملا ثيدحلاب لالدتسالا هجو

 لب « تاساجنلا ةلازإ يف طرتشي ال ددعلا نأ ىلع ةلالدو نيملسملا عامجإ وهو «مدلا ةساجن ىلع
 .ءاقنإلا دارملا

 نم هريغ نود ءاملاب ةراهطلا بوجو ىف انباحصأ ىلع «هننس »ىف ىقهيبلا هب لدتسا :تلق نإف

 ٣ هام نر ف فم ره ف ةةرافا تاعالا

 ضيحلا مد نع تلأس نيح -امهنع هللا يضر- ركب يبأ تنب ءامسأ يف درو ثدحلا :تلق نإف

 ‹ ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا : «ةياردلا يف لاق :تلق . هيلع رصتقيف بوثلا بيصي

 اًنسجن هنوك ضيحلا ريهطت بوجول بجوملا : لاقي نأ هجوألاو «رهاظ لمأت هيفو «ليق اذك : لاق مث

 ةيآالاب لدتسا -هللا همحر- فنصملا نإ مث . هب قحلي اًسجن ناك نم لكف كلذب هل ةيصوصخ الف

 . ناكملاو ندبلا ةراهط بوجو هجو يتأيو يلصملا بايث ةراهط بوجو ىلع روكذملا ثيدحلاو

 طارتشا يف يأ :ش (بوشلا يف) :م انركذ اب يلصملا ريهطت يأ :ش ( ريهطتلا بجو اذإ) :م

 ندب يف ريهطتلا بجو يأ :ش ( ندبلا يف بجو) :م ثيدحلاو ةيآلا نم هركذ اب يلصملا بوث ةراهط
 لامعتسا يأ :ش ( لامعتسالا نأل) :م هيلع يلصي يذلا ناكملا يفو يأ :ش ( ناكملاو) :م يلصللا

 كسمتلا نأ كلذ هجو « ناكم او ندبلاو بوثلا يأ :ش ( لكلا لمتشي ةالصلا ةلاح يف) :م يلصللا

 تبث بوثلا ريهطت بوجو مث « ءاضتقالاو ةراشإلاو ةلالدلاو ةرابعلاب : ةعبرأ قرطب نوكي صنلاب
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 هب اهتلازإ نکمب رهاط عئام لکبو ءاملاب اهریهطت زوجیو

 برلا عم ةاجانم اهنأل ةالصلل بجو انإ بوثلا ريهطت نأل اذهو «ةلالدلاب ناكم او ندبلاو ةرابعلاب

 ام ةراهطو هتراهط يف كلذو هلاح نسحأ ىلع يلصملا نوكي نأ بجيف «دبعلا ةلاح ىلعأ يهو

 ةلمحلا يف هنودب ةالصلا روصتو هب هلاصتا روصق عم صنلاب بوثلا ريهطت هيلع بجو دقو «هب لح

 امهنودب ةالصلا روصت مدعو امهب همايقل هب امهلاصتا لامك عم هناكمو هندب ریهطت هيلع بجي نألف

 . ىلوألا قيرطب

 بنجأ نيح- لاق -هنع هللا يضر- رمع نع يور اجب بوثلا ةراهط بوجو يف اًضيأ لدتسيو
 وبأ امهركذ - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع هلثمو «هرأ ملام حضنأو تيأر ام لسغأ :-هبوث يف

 .«ديهمتلا» يف رمع
 ‹ كجرف حضناو اضوت» : [ىذمأ] يذلا يف ةا هلوقب يلصملا ندب ةراهط بوجو يف لدتساو

 ‹ «أضوتو كركذ لسغا» :يراخبلا هاور ام هيلع ليلدلاو < لسخلا حضنلا نم دارملاو ٠ ملسم هاور

 اي يبنلا نع سنأ نع هاور اب ناكملا ةراهط بوجو يف لدتسم بصلا ةرثك حضنلا نأ انركذ دقو

 حيحص ثيدح اذه : «مامإلا» يف لاق . «اروهطو دجسم ةبيط ضرأ لك يل تلعج» : لاق هنآ

 ةالصلا ناكم ةراهط طارتشا ىلع لدف « '[«هفنصم)» يف ةبيش يبأ ] نبركب وبأ مامإلا هجرخأ

 اهنأل ةجام نبا هاور «ةعبسلا نكامألا يف ةالصلا نع ةي هللا لوسر يهنو مميتملل بايثلا ةراهطك

 يذلا لبزلاو بارتلا سدقملا تيب ةرخص نع - هنع هللا ىضر- رمع لمح الو «تاساجنلا ةنظم

 دافأف ا ی ا ع

 . اهيلع ةالصلا زاوج نم ةعنام اهنأو لبزلا ةساجن

 ءةلازإلا وأ لحملا امإ هب دارملا نأ انركذ دقو « ةساجنلا ريهطت يأ :ش ( اهريهطت زوجيو) :م

 يبأو ةفينح يبآ دنع بجاوب سيل ءاملا نيع لامعتسا نأل بجيو لقي ملو زوجيو :لاق اغنإو

 :م نآلا يتأي ام ىلع ناك ليزم رهاط عئام يأب ةبجاو ةساجنلا ةلازإ لب - هللا امهمحر- فسوي

 عئاملاب ةساجنلا ةلازإ يأ :ش (هب اهتلازإ نكمي رهاط عئام لكبو) :م ريهطتلاب قلعتم ءابلا :ش (ءاملاب)

 : ةساجننلا ةلازإ يف ءاملا ريغ لامعتسا زاوج يف ءايشأ ةثالث طرشو «رهاطلا

 . زوجي ال هوحنو سبدلاك اًقبيل اًسسجن ناك اذإ هنأل « هوحنو لخلاك ليسي اًعئام هنوك :لوألا

 هلوق : لمكألا لاقو « ةساجنلا ليزي ال سجنلا نأل اًرهاط عئاملا نوكي نأ :يناثلا طرشلا

 ىتح لصحي :ليقو «هب لصحي ال ريهطتلا نأ حصألا نإف همحل لكؤي ام لوب نم زارتحا «ارهاط

 لوب نع رهاطلاب زارتحالا صيصختل هجو ال :تلق . شحفي مل ام هيف انصخر كلذب مدلا لسغ ول

 )١( ةطوطخملا نم طقاس .



 مهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو رصعنا رصع اذإ ام كلذ وحنو درولا ءامو لخلاك

 ‹ ةاقالملا لوأب سجنتي هنأل ؛ ءاملاب الإ زوجي ال -هللا مهمحر-يعفاشلاو رفزو دمحم لاقو -هللا

 يبأ نع تاياورلا ىدحإ ىلع رهاط ريغ هنكلو « عئام اًضيأ لمعتسملا ءاملا نإف «همحل لكؤي ام

 . ىیضم امف هنایب رم امك ةفينح

 نع هب زرتحاو ءامهوحنو درولا ءامو لخلاك ًاليزم رهاطلا عئاملا نوكي نأ : ثلاثلا طرشلا

 نسحلا ىور :«ةريخذلا» يفو « لوزت الو ةساجنلا طسبي اهب نإف ءاهوحنو نيللاو سبدلاو نهدلا

 هلثمو «زاج هرثأ بهذأ ىتح تيز وأ نمس وأ نهدب بوشلا نم مدلا لسغ ول فسوي يبأ نع
 ‹رهطي ال هنأ حيحصلاو «هيف خياشملا فلتخا همحل لكؤي ام لوب يفو « نبللا يف هنع رشب ةياور

 . يسخرسلا هركذ

 هل ةجح الو لمعتسملا ءاملاو :(طيحملا» خسن ضعب يفو «ناتياور نبللا يف : (طيحملا» يفو

 لمعتسملا ءا لاب ةساجنلا ةلازإ زوجيو «رذ يبأ حرش» يفو . رهاط هنأ ةفينح يبأ نع ةياور ىلع الإ

 نوباصلاو ءاثقلاو خيطبلاو راجشألاو رامثلا رئاسو حافتلا بارشك رصعنا رصع اذإ ام كلذ وحنو
 هجرخأو هيلع بلغو رهاط هب طلتخا ام لكو ناسبللاو ةفونبلاو فالخلا ءامو ةذبنألاو ءالقابلاو

 يواحطلا هركذ عئاملا مكح يف وهف اديقم راصو ءاملا عبط نع

 ءاملا الإ ندبلا يف زوجي ال هنآ فسوي يبآ نعو « كلذ ىلع لدي ام دمحأ نع : «ينغملا» يفو

 . «نويعلا» يف هركذ ةفينح يبأ نع هلثمو

 : لاق « ندبلاو بوشلا نيب قرفي مل هنأ وهو يرودقلا هركذ امانه اه ركذ فنصلملا نإ مث

 . نآلا يتأي ام ىلع عئام لكبو ءاملاب اهريهطت زوجيو

 رجل اب :ش (كلذ وحنو) :م ليزملا عئاملا رهاطلا هب نيب لمعتسملا ءاملاو :ش ( درولا ءامو لخلاك) :م

 امهنم دحاو لك رابتعاب نانثا هيلع فوطعملا ناك نإو ريمضلا درفأ اغإو لخلاك : هلوق ىلع فطع
 باب نم رصعناو : هلوقو . هانركذ دقو رامثلا رئاسو خيطبلا ءامك :ش ( رصعنا رصع اذإ ام) :م
 عواط هنأل رسكلاب عواطم رصعنا : هلوقو «واولا حتفب عواطم رصع هلوقب ةعواطملل وهو لاعفنالا

 . يناثلا هعواط هنأل حتفلاب وهو لوألا

 - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع) :م ليزملا رهاطلا عئاملاب ةساجنلا ريهطت زاوج يأ :ش ( اذهو) :م

 كلام لاق هبو :ش ( ءاملاب الإ زوجي ال : - هللا مهمحر- يعفاشلاو رفزو دمحم لاقو . -هللا امهمحر

 :م ةساجنلاب هطالتخال ينعي :ش ( ةاقاللا لوأب سجنتي) :م ءاملا نأل يأ :ش (هنأل) :م ءاهقفلا ةماعو

 :م . ةلازإلا ةوق هل قبي ملف « ةساجنلا هتاقالمب اًسجن راص ءاملا نأل :ش ( ةراهطلا ديفي ال سجنلاو)
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 علقلا ةلعب ءاملا يف ةيروهطلاو علاق عئاملا نأ امهلو « ةرورضلل ءاملا يف كرت سايقلا اذه نأ الإ

 ًارهاط ىقبي ةساجنلا ءازجأ تهتنا اذإف « ةرواجملل ةساجنلاو ةلازإلاو

 ريرقت دمحم هلاق ام ىلع دروأامع باوج اذه :ش ( ةرورضلل ءاملا يف كرت سايقلا اذه نأ الإ)

 ءاملاب ةساجنلا ةلازإ زوجي ال نأ يغبنيو اًضيأ ءاملا يف سايقلا وه هتلق يذلا نإ : لاقي نأ داريإلا

 1 أ
 ةعرسو ةفاظنللو ةرورضلا لجأل ؛ سايقلا فالخب تبث ءاملا يف مكحلا نأ باوجلا ريرقتو

 املاب هيلسغا» : ك هلوق هديؤي سايقلا لصأ ىلع ىقبف اهيف صن ال تاعئاملا هذه رئاشو « هلاصتا

 اح و نامالا نكرم الا رو يلا لا نر رخ ا ا ن ع رر اات
 صاصتخا ىلع لدف « ١١( ةيآلا : لافنألا) € هب مكرهطيل ءام ءامسلا نم مكيلع لزنيو # : لاقف
 ةساجنلا ىلع اًسايق ءاملا ريغب لوزت الف ة ةالصلا زاوج عنمت ةيقيقحلا ةساجنلا نألو «هب رهطلا

 . ةيمكحلا

 اذإ هعلتقاو ءيشلا علق نم :ش (علاق عئاملا نأ) :م فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو) :م

 يف ةيروهطلاو) :م ةلازإلا ءاملا يف ةلعلا تناكو « امهيف حتفلاب لعفي لعف باب نم هعضوم نم هلازأ

 علقأ لخلا نأل «ىوقأو ىلوأ لب ةلازإلا يف هلكاشي لل اك ءاملا ريغو :ش ( ةلازإلاو علقلا ةلعب ءاملا

 لوزي ال ام ناولألا يفو « ةضومحلاو ةدشلا نم هيف ال ةموسدلاو نوللا ليزي هنأل ءاملا نم ةساجنلل

 .ةحئارلاو نيعلا ليزي درولا ءامو ءاملاب

 ءاملا نأل : مهلوقب هعم نمو دمحم لالدتسا نع باوج اذه :ش (ةرواجملل ةساجنلاو) :م

 نإو ةرواجملل تناك لب هنيعب لحملا سجنت مل ةساجنلا نأ : هريدقت « ةاقالملا لوأب [ سجنتي]

 . ةاقالملا لوأب ةسحن تناك

 :م أزجتي ال رهاوج نم اهبكرتل ةيهانتملا اهئازجأ ءاهتناب :ش ( ةساجنلا ءازجأ تهتتنا اذإف) م

 SCS al «رصعلاب ةساجنلا لاوزل :ش ( ؟رهاط) :م لحملا يأ :ش (ىقبي)

 لحملا ىقبيف ءازجألا لحم لوزي نأ ىلإ ةلاشلاو ةيناثلا ةرملا يف اذكه ةساجنلا ءازجأ نم هيقالي

 ي س یورک د ادد یاو و رد یا یا ا ا

 يقي ةساجنلا لحم علق ولا ذهلو «ىتعلا كلذ لاوزب لوري يعل تبث اذإ مكاو «ةدحاو ةلاح
 . اًرهاط بولا

 : لي لاق ءءاملاب لسغلا يضتقي صنلا نأل « زوجي ال علقلاب ليلعتلا لاقي ال : لمكألا لاقو

 لسغلا صنلا فا اذا تا ريرقتو «يزارتألل لاؤسلا اذه : تلق «« ءاملاب هيلسغا»

 ؟ هريغل مآ هتاذل ءاملاب
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 «زاج بوثلا كلذب ىلصو ةساجنلا عضوم ضرق اذإ يلصملا نأل ملسن الف هتاذل :تلق نإف

 نكلو « معن لوقنف ريهطتلا وهو هريغل : تلق نإو «بجاوب سيل ءاملا نيع لامعتسا نأ ملعف

 لاقو . ءاملاب لصحي امك ريهطتلا لصحي ارركم لمعتسا اذإ هنإف « لخلاك هريغب ةراهطلا لصحي

 تلاز اذإ اذهلو : تلق . سجن ءيشب زوجي نأ بجول ةلع علقلا ناك ول : تلق نإف : ةعيرشلا جات

 همحل لكؤي ام لوب مكح لسخلا دعب ءيشلا كلذ مكح نوكي همحل لكؤي ام لوبب ةظيلخلا ةساجنلا

 . بوثلا عبر غلبي ملام ةالصلا زاوج عني ال ىتح

 ام :تلق . لوقعملاب الإ اجتحي ال امهو اًضيأ ثيدحلاب اوجتحا هعم نمو دمحم :تلق نإف

 تلاق : لاق دهاجم نع «هحيحص)» يف يراخبلا هاور ام وهو اًضيأ ثيدحلاب اجتحا لب كلذب ايفتكا

 مد نم ءيش هباصأ اذإف «هيف ضيحت دحاو بوث الإ انادحإل ناك ام : - اهنع هللا يضر- ةشئاع

 انادحإلل ناك ام : تلاق : لاق دهاجم نع دواد وبأ ىورو . اهرفظب هتعصقف اهقيرب تلاق ضيحلا

 مدلا ناك ولو ءاهرفظب هتعصق مث اهقيرب هتلب مد نم ءيش هباصأ اذإف «ضيحت هيف دحاو بوث الإ
 كحلا : عصقلاو غضملاو ىفصت ال ةرثكلا عمو « ةساجنلل ارثكت كلذ ناكل رهطي ال اهقيرب كلدلاب

 : ةلمقلا عصق هنمو ‹«رفظلاب

 هنأ ملسن ال :تلق « بوجولل رمألا اولاقو « هيلسغا » : ةي هلوق يف رمألاب هلوق دعي :تلق نإف

 نهوحكنافل : ىلاعت هلوقل « ءاملا فصوب ةحابإلاو لسخلا سفنب قلعتم رمألا لب ءاملاب لسغلاب رمأ
 زوجي نأ اذهب تبثف حاكنلا سفنب ةحابإلاو نذإللاب رمألا قلعف ٠١(« ةيآلا : ءاسنلا) € نهلهأ نذإب

 . اًحابم رخآلاو اًبجاو امهدحأ نوكي نأ

 جرخم جرخ هنألو « ةجح ريغ وهو بقللا موهفم وه :تلق . ءاملاب لسغلا ىلع صن :تلق نإف
 . اندنع هادع امع مكحلا يفني ال ركذلاب ءيشلا صيصخت نألو «طرشلا ال لامعتسالا يف بلاغلا

 لالا قافنإ :تلق . اهنع يهنم يهو لاملل ةعاضإ فالخلاو درولا ءامو لخل اب هلسغ :تلق نإف

 الف : لاقو « اكولمن نوكي يناوألا يف زارحإلا دعب ءاملاو «ةعاضإ نوكي الف زوجي حيحص ضرخل

 عنم ملس ولو «لخلا قوف ةزع ءاملل ناك اذإ اميف لالا ضرفيو لام لا ةعاضإ لامعتسا زوجي

 لجأل هلامعتسا نم عونمملا ءالاك اهليزي [ام] اهيف لمعتسا اذإف ةساجنلا ةلازإ يف لخلا لامعتسا

 .بوصغمل ا اذكو «زاج مميتلا كرتو هب أضوت ول شطعلا
 وهف اًضرأ ناك نإ :دمحأ لاقو «ءاملا اهب سجنت ةساجنلا ىلع درو اذإ ليلقلا ءاملا :عورف

 دوروو ةساجنلا ىلع ءاملا دورو نيب قرف ال : كلام مامإلا لاقو «ناهجو ضرألا ريغ يفو «رهاط

 ءاملا دورو نإ : -هنع هللا يضر-يعفاشلا لاقو «رييغتلاب الإ امهيف سجني ال « ءاملا ىلع ةساجنلا

 افلا تناك ةو كم نقاد رد الا ع تالا ورد ‹ هسيجلت بجوي ةساجنلا ىلع
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 ىدحإو- هللا همحر - ةفينح يبأ لوق اذهو « ندبلاو بولا نيب قرفي ال باتكلا باوجو
 اذإو « ءاملا ريغب ندبلا يف زجي ملف امهنيب قرف هنأ هنعو ء-هللا همحر- فسوي يبآ نع نيتياورلا

 اذهو « زاج ضرألاب هكلدف تفجف ينملاو مدلاو ةرذعلاو ثورلاك مرج اهل ةساجن فخلا باصأ

 . ناسحتسا

 . ةريسي

 لكبو ءاملاب اهريهطت زوجيو هلوق وهو «يرودقلا رصتخم» يأ :ش ( باتكلا باوجو) م

 يبأ نع نيتياورلا ىدحإو -هللا همحر- ةفينح يبآ لوق) :م قرفلا مدع يأ :ش (اذهو) م بوثلا

 ندبلاو بوثلا نيب يأ :ش ( امهنيب قرف هنأ) :م فسوي يبأ نعو يأ :ش ( هنعو - هللا همحر -فسوي

 ندبلا لسغ نأل هنع كلام يبأ نبا ربخل ةياور وهو :ش ( ءاملا ريغب ندبلا يف زجي ملف) :م ءاملا ريغب

 صتخي الف هداعبإل ةساجنلا ةلازإ هقيرط ‹بوثلا لسغو ءوضولاك ءا لاب صتخاف ‹ ةدابعلا ةقيرط

 درولا ءامو لخلاك : لاقف لمعتسملا ءاملا يرودقلا خسن ضعب يف ركذو : يزارتألا لاقو . ءاملاب

 ءاملاب هزاوج امأو : يرودقلل «ريبكلا حرشلا »يف يدادغبلا رصن وبأ لاقو «لمعتسملا ءاملاو

 . لخلا ةلزنمب ةفينح ىبأ نع دمحم ةياور ىلع رهاط هنألف لمعتسملا

 وهو واولا نودب تعقو ةيلاح ةلمحلاو هتسبح يأ :ش ( مرج اهل ةساجن فحلا باصأ اذإو) :م

 يتلا طئاغلا يهو ةمجعملا لاذلا رسكو ةلمهملا نيعلا حتفب :ش ( ةرذعلاو ثورلاك) :م ةلعلا ىلع زئاج

 : دوق انهو :ش (زاج ضرألاب هکلدف) :م تسبي يأ :ش (تفجف ينملاو مدلاو) :م سانلا اهيقل

 . ىنملا ىف الإ لسغلاب الإ رهطي ال بوثلا نأل فخ اب ديق : لوألا

 بارتلا نم هب قصتلا اذإ الإ فج نإو « كلدلاب رهطي ال هل مرج ال ام نأل مرج اب ديق : يناثلا

 . كلذ دعب فجف لمر و

 كلدلاب رهطي ال فجي ملو فخلا باصأ اذإ سجنلا نم مرج هل ام نأل فافجل اب ديق : ثلاثلا

 . فسوي يبأ نع ةياور يف الإ

 ىلع ينملا يف الإ كلدلاب رهطي ال :دمحم لاقو . اًقافتا رهطي لسخلاب هنأل كلدلاب ديق :عبارلا

 . ءيجي ام

 رثالاب نسحتسم يآ ٤ ناسحتسا ةروكذملا ةروصلا يف زاوجملا يأ :ش ( ناسحتسا اذهو) :م

 اهكحف فخلا تباصأ اذإ مرج اهل يتلا ةساجنلا : «ناجلا» يف ركذ : طيحملا» يفو . يتأي ام ىلع

 ءاملا باصأ ول امأو «ةالصلا قح يف اذه : يرودقلا لاق ءامهلوق يف رهطب تسبي امدعب اهتح وأ

 ةياور كلدلا : ليقو «رهطت بارتلاب اهحسم اذإ لصألا ىفو « ةياور يف اًسجن دوعي كلذ دعب
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 ال فخلا يف لخادتملا نأل ‹ ةصاخ ينم ا يف الإ سايقلا وهو زوجي ال -هللا همحر- دمحم لاقو

 یذآ امھب ناک نإف »:مالسلا هيلع هلوق امهلو « هركذن ام ىلع ينملا فالخب كلدلاو فاقحلا هليزي

 «روهط امهل ضرألا نإف ضرألاب امهحسميلف

 . لصألا 0

 يف كلامو ‹ ديدحجلا يف يعفاشلاو رفز لاق هبو :ش ( زوجي ال : -هللا همحر - دمحم لاقو) :م

 لاقو « حسي : ةيناثلاو ‹ لسغلا : امهادحإ ناتياور هل باودلا ثاورأ ىف امأو . لوبلاو ةرذعلا

 الإ تاساجنلا عيمج لسغ بجي :دمحأ لاقو . اوفع ناك ضرألاب هكلد اذإ : يدقلا يف يعفاشلا

 نأ حيحصلاو :«طيحملا» يفو . بارتلا مض يف هباحصأ فلتخاو . ةساجن اهباصأ اذإ ضرألا

 . قرطلا يف نيقرسلا ةرثك نم ىأر امل لوقلا اذه نع عجر ادمحم

 :ش ( ةصاخ ينم ا يف الإ) :م بوثلا يف امك سايقلا وه دمحم لوق يأ :ش ( سايقلا وهو) :م

 . بوثلا ىلع فج اذإ كرفلاو كلدلاب ىنملا ىف رهطي : لاق هنإف « زوجي ال : هلوق نم ءانئتسالا

 نم اًصاصتخا ىنعمب مسا ةصاخ :تلق . هانعم [ىف] امو اذاب بوصنم ةصاحخ ظفل :تلق نإف

 بلعث راتخاو هلضف اذإ دابع نبا نع هصخي هصخو يبارعألا نبا نع اًصيصخو يصيصخو

 . ردصملا ماقم مئاق هنأ ىلعف هباصتنا امأو « كلذل درلاب هصخو ءاخلا حتفب ةيصوصخل ا

 بوثلاك ريصيف برشتي دلجلا نأل :ش ( كلدلاو فافجلا هليزي ال فخلا يف لخادحملا نأل) :م

 صخ هنأل :ش (هركذن ام ىلع ينملا فالخب) :م فخلا كلذكف لسغلاب الإ نارهطي ال امهنإف ندبلاو

 . هريغ هيلع ساقي الف سايقلا ىلع صنلاب

 ىذآأ امهب ناك نإف :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق) :م فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو) :م

 ديعس يبأو ةريره يبأ نع يور ثيدحلا اذه :ش (روهط امهل ضرألا نإف ضرألاب امهحسميلف

 مهنع هللا يضر- ةشئاعو يردخلا

 يناعنصلا ريثك نب دمحم نع : امهدحأ : نيقيرط نم دواد وبأ هاورف ةريره يبأ ثيدح امأ

 هللا يضر- ةريره يبأ نع هيبأ نع يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع نالجع نبا نع يعازوألا نع

 يف نابح نبا هاور « '« بارتلا امهروهطف هيفخب ىذألا مكدحأ ئطو اذإ» : لاق اب يبنلا نع - هنع

 وبأ لاقو . يوقلاب سيل :هريغو « يئاسنلا لاقو «دمحأ هفعض « يصيصملا ريثك نب دمحم ىلع هرادم : فيعض )١(

 نبا ًاضيأ هاورو (۱۹, ۱۸ /6) نازیملا نم هتمجرت يف ثیدحلا اذه يبهذلا ركذو «ثيدحلا مهفي نكي مل : دواد

 تطلتحخا دقو « نالجع نبا : هيف ربخلاو اذه « “)١١١/١( كردتسملا» يف مكاحلاو « (دراوم )۲٤۹/ نابح

 4 هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيداحأ هيلع



 يف يوونلا لاقو « هاجرخي ملو « ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح : لاقو «(هحيحص)

 حيحص دانسإب دواد وب هاور :(ةصالخلا»

 هيبأ نع ثدح يربقملا ديعس نأ تئبنأ : لاق ىعازوألا نعدحاولا دبع نب رمع نع :ىناثلا

 . ںوهط هل بارتلا ناف یذألا هلعنب مکدحا ئطو اذإ» : لاق ب هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع

 نم دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه : لوألا قيرطلا نع «هباتك» يف ناطقلا نبا لاق :تلق نإف

 : ريثك نب دمحمو « يعازوألا نع ريثك نب دمحم ثيدح نم هاور هنإف ‹ ةحصلا اهب نظي ال قيرط

 دبع لاق ‹ يعازوألا نم وه ام فعضأو « فيعض فسوي وبأ رادلا يصيصملا لصألا يناعنصلا

 : لبنح نب دمحم نب حلاص لاقو : ةركنم ءايشأ يوري ثيدحلا ركنم وه : يبأ لاق :دمحأ نب هللا

 . ةقثب سيل يدنع وه : يبآ لاق

 «هب اجتحي مل لاقم هيفو « نالجع نب دمحم هيف : لوألا : « هرصتخم» يف يرذنملا لاقو

 لاقو « ةقث اًقودص ناک : لاقف نیعم نب ییحی هنع لئس ریثک نب دمحم :تلق . لوهجم هيف : يناثلا

 ححصو يئاسنلاو متاح وبأو ةعرز وبأو ىيحي هقثو نالجع نب دمحمو « ةقث ناك :دعس نبا

 - هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ ثيدح انلو .لوألاب لئاق يناشلاو « مهانركذ نم قيرطلا

 ةماعن يبأ نع ةملس نب دامح نع ليعامسإ نب ىسوم نع ةالصلا» يف اًضيأ دواد وبأ هاورف

 علخ ذإ هباحصأب يلصي ال هللا لوسر امنيب :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نع يدعسلا
 : لاق ةَ هللا لوسر ىضق املف « مهلاعن اوقلأ كلذ موقلا ىأر املف «هراسي نع امهعضوف هيلعن

 هللا لوسر لاقف «انلاعنانيقلأف كيلعن تيقلأ كانيأر :اولاق « مكلاعن مكئاقلإ ىلع مكلمح ام»

 ءرظنيلف دجسملا ىلإ مكدحأ ءاج اذإ : لاقو « اًرذق امهيف نأ ينربخأف يناتأ مالسلا هيلع ليربج نإ » : ةي

 ملو ««هحیحص» يف اًضيأ نابح نبا هاورو "«امهیف لصیلو هحمیلف یذآ وآ ارذق هیلعن يف یآر ناف
 يف يلصوملا ىلعي وبأو هيوهار نب قاحسإو ديمح نب دبع هاورو «(امهيف لصيلو» :لقي
 نب رذنملا همسا ةرضن وبأو ء[. . . .] همسا ةماعن وبأو -هللا همحر- دواد يبأ وحنب « مهديناسم»

 . يرصبلا كلام

 ىنربخأ ديلولا نب دمحم نع اًضيأ دواد وبأ هاورف -اهنع هللا ىضر- ةشئاع ثيدح امأو

 يربقملا ديعس نع يعازوألا نع ديزم نب ديلولا قيرط نم (دراوم )۲٤۸/ نابح نباو ۰ )۱۱١/۱( مکاحلا هاور (۱)

 . يربقملا ديعس نم هعمسي مل يعازوألاف دانسإلا اذه ةروع تناب دقو «روكذملا هدانسإب

 ‹ لوهجم هيف : يناثلاو « هب اجتحي مل « لاقم هيفو « نالجع نب دمحم : هيف لوألا : «هرصتخم» يف يرذنملا لاق

 .ھا

 .دهاوشلا يف « ةملس نب دامحل» ملسم جرخأ :نسح هدانسإ (9
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 ملو هانعم ةَ يبنلا نع -اهنع هللا يضر-ةشئاع نع ميكح نب عاقعقلا نع دیعس يبا نب ديعس

 ةملس مأ ىلوم يشرقلا ناعمس نب دايز نب هللا دبع نع «لماكلا » يف يدع نبا هاورو ‹«هظفل ركذي

 : ي يبنلا تلأس - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع هيبأ نع ميكح نب عاقعقلا نع يربقملا ديعس نع

 يراخبلا هفعض دايز نب هللا دبعو« “< روهط امهل بارتلا» :لاق « ىذألا ىف هلعنب أطي لجرلا

 نبا لاقو «فيعض وهو ناعمس نبا ىلإ ادنسم ينطقرادلا هاورو « نيعم نباو دمحأو كلامو

 . ثيدحلا كورتم :دمحأ لاقو «باذك وه : كلام لاق : يزوجلا

 ا و و ا و
 . ةولم يشملا يف سبلت يتلا يهو : ريثألا

 ليزي يأ بارتلا امهروهط نإف لاق هنإف ءرهاظ ةروكذملا ثيداحألاب لالدتسالا هجو

 يف رذقلا حسي نأ هئزجي : لاقو هرهاظ ىلع ثيدحلا اذه لمعتسي يعازوألا ناكو ءامهتساجن

 فخلاو لعنلا حسي يعخنلا ناكو ريبزلا نب ةورع نع هلثم يورو «هيف يلصيو بارتب هفخ وأ هلعن

 . موقلاب يلصيو دجسملا باب نع نيقرسلا هيف نوكي

 توجر ارثأ الو اًحير هل دجي ال ىتح ضرألاب امهحسم اذإ : لعنلاو فخلا يف روث وبأ لاقو

 . هئزجي نأ

 مرج ال يتلا :تلق ؟ مرج اهل يتلا ةساجنلا هلوقب ةفينح وبأ هديق ملف قلطم ثيدحلا :تلق نإف

 انيقي ملعن نحنو «هتساجن ليزم يأ «روهط امهل بارتلا نإف» : ةَ هلوق وهو «ليلعتلاب تجرح اهل
 فالخلا ناكف دلجلا ءازجأ نم هجرخي الو حسملا هليزي ال رمخلا وأ لوبلا برش اذإ فخ لاو لعنلا نأ

 لمرلاب رجتسا ول رمخلا وأ لوبلا نأ ىتح حسملاب ةلازإلا لبقي يذلا ىذألا ىلإ اقورصم ثيدحلا يف

 نأ نيب قرف الف حيحصلا وهو ةمئألا سمش لاق ام ىلع حسملاب اًضيأ رهطي هنإف فجف بارتلا وأ

 نب ركب وب مامإلا خيشلاو رفعج وبأ هيقفلا ركذ اذكه « امهريغ نم وأ امهنم ةساجنلا ررج نوكي

 طرتشي مل هنأ الإ كلذ لم فسوي يبأ نعو -هللا همحر- ةفينح يبأ نع لضفلا نبا دمحم

 . فافجلا

 ىلع لمحي عرشلا ناسل يف ىذألا :تلق . اتيط ناك ثيدحلا يف روكذملا ىذألا لعل :تلق نإف

 لديو «سبللا نم هيف امل ةيانكلاب هركذي ملو همساب حرصل اًنيط ناك ولو « اهنيع نع ةيانك ةنساجنلا

 .«روهط امهل ضرألا نإف» : هلوق هيلع

 )۳۳/١( )٠١٤(. قازرلا دبعل «فنصملا»و (۱۲۷ . )٤/ ۱٠۲١ يدع نبال «لماكلا» : مهتم هدانسإ يف (۱)

 ۰ . «ةيهانتملا للعلا» نم يزوجلا نبا لوق -هللا همحر- فلؤملا دافأو
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 لاز لاز اذإف «فج اذإ مرحلا هبذتجي مث « ًاليلق الإ ةساجنلا ءازجأ هلخادتي ال هتبالصل دلحلا نألو

 يبأ نعو . هرهطي الو هركي ضرألاب حسملا نأل هلسغي ىتح زوجي ال بطرلا يفو « هب ماق ام
 هيلعو ‹ ىولبلا مومعل رهطي ةساجنلا رثأ قبي مل ىتح ضرألاب هحسم اذإ هنأ -هللا همحر فسوي

 هلسغی یتح زجی مل سبیف لوب هباصأ ناف :یوری ام قالطإو -هللا مهمحر-انخیاشم

 قلطي ىذألا مسا نإف « مرج اهل يتلا نيبو اهل مرج ال يتلا ةساجنلا نيب لصفي مل :تلق نإف
 نيب ثيدحلا لصف لب :تلق ؟ متلصف دق متنأو سبايلاو بطرلا نيب لصفي مل كلذكو امهيلع

 . اًضيأ هانركذ يذلا ليلعتلاب سبايلاو بطرلا

 لمتحي :تلق . ةالصلا لبقتسي مل مالسلا هيلع هنأل ةربعلا طقاس ديعس يبآأ ثيدح :تلق نإف

 يف اذك مهردلا ردق نم لقأل نوكي نأ لمتحيو تقولا كلذ يف كرت ةساجنلا عم رظحلا نأ

 .«رارسألا»و « طوسبملاا

 ةساجنلا ةفاثكو دلجلا ةباص نأل :ش (ًاليلق الإ ةساجنلا ءازجأ هلخادتي ال هتبالصل دلجلا هنألو) :م

 مث) :م وفعم وهو ليلق الإ اهيف ىقبي الف « اهيلإ فذح « ريسيلا دعب اهتواخرو « هيف اهبرش ناعني
 (هب ماق ام لاز) م مرحلا يأ :ش (لاز اذإف) :م هسقن ىلإ مرحلا هبذجي ينعي :ش (فج اذإ مرحلا هبذتجي

 فالخب وفع وهو ريسيال الإ ىقبي الف مرجلا عم سبيف هسفن ىلإ هبذج امل هنأل « مرج اب يأ :ش
 ةساجنلا نأل بولا فالخبو « فافجلا نم عني قرعلا نم هب امو هنيلو هتبوطر نأل ءندبلا

 . نكمم هيف ةساجنلا نع زارتحالاو ءاملا الإ اهجرخي الف ةلخادتم

 ضرألاب حسملا نأل « هلسغي ىتح زوجي ال) :م بطرلا سجنلا يفو يأ :ش (بطرلا يفو) :م

 يأ :ش (هرهطب الو) :م اًضيأ هبصي مل ام ثولتيو رشني هنأل « بطرلاب سجنلا رثكي يأ :ش (هرثشكي

 . هيف سجنلا راشتنال فخلا رهطي ال

 هكلد اذإ ىنعي ضرألاب سجنلا حسم اذإ يأ :ش (ضرألاب هحسم اذإ هنأ فسوي يبأ نعو) :م

 ةيلبلا كلذكو « ةيلبلا يأ :ش (ىولبلا مومعل رهطي ةساجبنلا رثأ قبي مل ىتح) :م ةغلابملا ليبس ىلع

 ةصقانلا داوملا نم هذهو ءامسأ اهلك ءالبلاو « اًضيأ رسكلاب ىولبلاو « ماللا نوكسو ءابلا رسكب

 (ىوري ام قالطإو) :م رهنلا ءارو ام خياشم فسوي يبأ لوق ىلع يأ :ش (انخياشم هيلعو) :م ةيواولا

 باوجلاو « سبايلاو بطرلا نيب لصفي مل ثيح « ىذأ امهب ناك نإف « ةي هلوق قالطإ ىنعي :ش
 تباصأ ول هتالص يف يئالجلا ركذ « رصملا لهأ ىواتف »يفو . اًقنآ رم دق قالطإلا اذه نع

 . فافج نم رهطت تارم ثالث هيلع ءاملا رمأف قومرجلا وأ بعكلا وأ فخلا ةساجنلا

 نكمتل :ش (هلسغي ىتح زجي مل سبيف) :م لوب فخلا باصأ نإف يأ :ش (لوب هباصأ نإف) :م
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 نأ فسوب يبأ نعو « اهبذجي بذاج الو هيف برشتت ءازجألا نأل « رمخلاك هل مرج ال ام لك اذكو

 نإو لسغلا الإ هيف ئزجي ال بوثلاو « هل مرج معانلا بارتلاو دامرلاو « لمرلا نم هب لصستي ام

 سجن ينملاو « لسغلا الإ اهجرخي الف ةساجنلا ءازجأ نم ريثك هلخادتي هلخلختل بوثلا نأل« سبي

 كرفلا هيف أزجأ بوثلا ىلع فج اذإف اًبطر هلسغ بجي

 مرجي ال ام لك فخلا باصأ اذإ زوجي ال اذكو يأ :ش (هل مرج ال ام لك اذكو) :م فافجل اب هيف لوبلا

 الو) :م فخلا يف يأ :ش (هيف برشتت) :م لوبلا وأ رمخلا ءازجأ نأل :ش (ءازجألا نأل رمخلاك) :م هل

 . [. . .]ةساجنلا ءازجأ بذجي يأ :ش (اهبذجي بذاج

 لمرلا نم) :م ةبطرلا ةساجنلا هتباصأ يذلا فخلاب يأ :ش (هب لصتي ام نأ فسوي يبأ نعو) :م

 اهل يتلاك رهط ضرألاب هكلدف فج اذإف « هباصأ يذلا يأ :ش (هل مرج معانلا بارتلاو دامرلاو

 . مرج

 يف جرف نوكل يأ :ش (هلخلختل بولا نأل ؛ سبي نإو لسغلا الإ هيف ئزجي ال بوشلاو) :م

 ةريسي ريغ ةفوجم نوكتو اهتواخرل جرف اهلالخ يف يأ -هلخلخي بوثلا ءازجأ- مهلوقو « هلالخ

 وأ ءاملاب :ش (لسغلا الإ) :م ةساجنلا ءازجأ يأ :ش (اهجرخبي الف ةساجنلا ءازجأ نم ريثك هلخادتي) :م

 بوثلا مكح همكح لوقلاف خسوت همرض يذلا يناسرخلا فخلا : يفسنلا لاقو . ليزم رهاط عئام

 . ةرم لك يف ففجيو اًنالث لسغي لب كلدلاب رهطي ال

 . ةياور يف دمحأو يح نب نسحلاو يعازوألاو يروثلاو كلام لاق هبو :ش (سجن ينملاو) :م

 خلب خياشم ضعب لوقو « يرصبلا نسحلا لوق وهو «هسبايو هبطر لسخي : لاق اكلام نأ الإ
 . اًبطر هنوك لاح يأ :ش (اًبطر هلسغ بجي) :م يخلبلا ذاعم يبأو يرهزألا نب دمحم : لثم

 نم -أزجأ- هلوقو « كحلاو كلدلا هيف ىفك يأ :ش (كرفلا هيف أزجأ بولا ىلع فج اذإف) :م

 ضعب [لاق] : يرهزألا نعو « ميت ينب ةغل يهو ينافك يأ ءيشلا ينأزجأ لاقي «ءازجإلا

 . ىنغأو هنع بان يأ لسخغلا نع كرفلا ىزجأ اذه ىلع ىنعملاو « ىضق ىنعمب ىزجأ :ءاهقفلا

 . صقان يناثلاو « زومهم لوألا :تلق

 تقو اًرهاط ركذلا سأر ناك اذإ كرفلاب رهطي امغإ سبايلا ىنملا : ظفاحلا قاحسإ وبأ لاقو

 9 ما نک اد ا یاو لاب ناک ناب هج ورخ

 نبدمحأ هيقفلا لاقو « -هللا همحر- ةفينح يبأ نع دايز نب نسحلا ىور اذكهو

 هنإف هسأر ىلع رشني ملو قفدلا ليبس ىلع ليلحإلا سأر يف جرخ اذإ ينملا نأ ىدنعو : ميهاربإ

 . رثؤم ريغ هيلع ينملا رورمو « ربتعم ريغ ليلحإلا لخاد وه يذلا لوبلا نأل « كرفلاب رهطي
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 « اًسباي ناك نإ هيك ر فاو اًبطر ناك نإ هيلسغاف» :-اهنع هللا يضر- ةشئاعل مالسلا هيلع هلوقل

 ملو لاب اذإ لوقلا اذه ىلعف « كرفلاب ىفتكي ال ليلحإلا سأر ىلع ينلا رشتتنا اذإ امأف

 هيف يفكي ملتحا مث لوبلا نم ءيش ليلحإلا سأر لصي مل ىتح ليلحإلا بقث لوبلا زواجتي

 لبق يذملا جرخ اذإ كرفلاب فاضملا رهطي انإو ارهاط ليلحإلا سأر ناك اذإ اًضيأ : ليق .كرفلا

 ينم اب بولخم هنأ لاقي نأ الإ كرفلاب بولا رهطي ال ينملا جرخ مث ليلحإلا سأر ىلع ينملا جورخ
 هلفسأ [امأ]و « هالعأ كرفلاب رهطي فجف اًظيلغ ينم ا ناك نإ : دمحم نع يورو « هل اعبت لعجيف

 . لسغلاب الإ رهطي الف

 مكحي كرفو سبيو ينملا هباصأ اذإ بوثلا : «ناخ يضاق ىواتف» يفو .« طوسبملا »يف اذك

 ةالصلا زوجت ةساجنلا لعف كرفلاب نأ امهرهظأو « ناتياور ةفينح يبأ نعو « امهلوق يف هتراهطب

 نعو « اًسجن دوعي ال امهدنعو « ةفينح ىبأ نع نيتياورلا رهظأ ىف اًسجن دوعي ءاملا هباصأ اذإو . هيف

 رهطي فجف اًظيلغ ناك اذإ ينملا نأ : دمحم نعو « قيقر هنأل كرفلاب رهطي ال ةأرملا ينم نأ لضفلا

 اذك لجرلا ينمو ةأرملا ينم نيب قرف ال هنأ حيحصلاو « لسغلاب الإ رهطي ال اًقيقر ناك نإو «كرفلاب

 . حيحصلا وه : يناعرلا لاق كرفلاب رهطي ةناطبلا ىلإ ينملا ذفن ول

 ىلعألاك كرفلاب رهطي هنأ حيحصلاو « بوثلا نم يقابلا راطلا يف نورخأتملا فلتحاو

 .« طوسبملا »يف هركذ « فحل ا ةباعل فالخب

 . ينم اك بوثلا رهط [ ذئنيحف] فجف طيبع مد بوثلا باصأ : ركب حرش »يفو

 اذه :ش («اًسباي ناك نإ هيك ر فاو اًبطر ناك نإ هيلسغاف» : -اهنع هللا يضر- ةشئاعل لب هلوقل) :م
 ينملا ةساجن ىلع نوجتحي ةيفنحلاو : (قيقحتلا» ىف يزوجلا نبا لاق ‹ بيرغ ظفللا اذهب ثيدحلا

 ناك نإ هير فاو اًبطر ناک نإ هيلسغا» -اهنع هللا يضر- ةشئاعل : لاق هنأ ةا يبنلا نع هوور ثيدحب
0) 

 .اهنع هللا ىضر- ةشئاع ثيدح نم هوحن يور انإو « فرعي ال ثيدحلا اذه : لاق ` («اسباي

 يف ثيدحلا لصأ نأ عم هريغ ةفرعم يفن مزلتسي ال هريغ نم وأ هنم ةفرعملا مدع :تلق

 لسغأ تنك : تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم ةعبرألاو ملسم ىور دقو «حاحصلا

 كرفأ تنك : اًسضيأ تلاقو « هبوث يف ءاملا عقب نإو ةالصلا ىلإ جرخيف ةي يبنلا بوث نم ةبانجلا

 . دواد وبأو ملسم هجرخأ . هيف ىلصيف ةي هللا لوسر بوث نم ينملا

 هللا لوسر بوث نم هعبتأل تنك نإ : تلاق ةشئاع نع راسي نب ناميلس ىلإ دنسأو ۱۲١(« /۱) ينطقرادلا ننس (۱)

 اذإ ناك اك هللا لوسر نأ : تلاق اهنأ اًضيأ ةشئاع نع ناميلس ىلإ دنسأو . حيحص : لاقو « هلسغأف ةي

 . حيحص : لاقو «هبوث يف لسخلا رثأ نم ةعقب ىلإ رظنأ انأو ءةالصلا ىلإ جرخي مث «هلسغ ينم هبوث باصأ
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 رهاط ينملا يعفاشلا لاقو

 بوث نم ينملا لسغأ تنك»: تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يقهيبلاو ينطقرادلا ىورو

 ًادحأ ملعنال : لاقو «هدنسم »يف رازبلا هاورو « «اًنسباي ناك اذإ هك رفأو اًبطر ناك اذإ 4 هللا لوسر

 نع هريغ هاورو -امهنع هللا يض ر- ريبزلا نب هللا دبع الإ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع هدنسآ

 . هيف ىلصي يذلا بوثشلا ريغ ىلع بوثلا كرف لمح نم سانلا نمو ءًالسرم ةزمح
 دنعو «هيف يلصيف ةي هللا لوسر بوث نم هكرفأ تنك ملسم حيحص يف عقوام اذه درو

 كرفلا ىلع ةيكلاملا ضعب هلمحو «كرفلا دعب هلسغ لامتحا عفرت ءافلاو -هيف يلصيو- دواد يبأ

 . يرفظب اًسباي اي هللا لوسر بوث نم هکحأل ينإو ينتيأر دقل : اًضيأ حص ام هدریو ءا اب

 - باطخلا نب رمع لجر لأس « هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ىور ةريشكف كلذ يف راثآلا امأو

 اًسباي ناك نإو « هلسغاف اًبطر ناك نإ : لاقف« ةسفنط ىلع تملتحا ينإ لاقف -هنع هللا يضر

 .[ءاملاب ] هششراف كيلع يفخ نإو « هكککحاف

 يف ةريره يبأ نعو «بوثلا نم ينملا نالسغي امهنأ -امهنع هللا يضر- ةشئاعو رمع نعو

 نب رباج نعو «يواحطلا هاورو « هلك بوثلا لسغاف الإو هلسغاف هتيأر نإ : بوثلا بيصي ينملا

 هلسختف اًثيش هنم ىرت نأ الإ هيف لص لاق هيف هلهأ عماجي يذلا بوثلا نع بوثلا نع لثس هنأ ةرمس

 اهباصأ ةفيطق نع -هنع هللا يضر- سنأ لئسو « رثألا ليزي ال حضنلا نأل لاق« هحضنت الو

 ةباحصلا ءالؤهف «لوبلا ةلزنب ينملا نأ نسحلا نعو ءاهلسغا : لاق اهعضوم يردي ال ةساجن

 . ةساجنلا ةلازإلل اذهو « هنم بايثلا لسغب اورمأو « ينملا اولسغ دق نوعباتلاو

 ضعبو « نايبلا» بحاص ىكحو « يعفاشلا صن اذه :ش (رهاط ينملا يعفاشلا لاقو) :م

 مزجلا باوصلا: يوونلا لاق « طقف ةأرملا ينم يف نيلوق لاق نم مهنمو « نيلوق نييناسارخلا

 ول امك « اهتساجنب انلق نإ اهجرف ةبوطرب اهينم سجني ءاوس هيف رفاكلاو ملسملاو اهينمو هينم ةراهطب
 ينم الإ رهاط عيمجملا : اهدحأ هجوأ ةثالث يمدآلا ريغ ينم يفو « هركذ لسغي ملو لجرلا لاب

 . ريرنخلاو بلكلا

 . هيلوق حصأ يف يعفاشلا عم دمحأو . سجن هريغو رهاط همحل لكؤي ام ينم نأ :ثلاثلا

 ينملا كرفأ تنك» :تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع يور اب -هنع هللا يضر-يعفاشلا جتحاو

 « [اهنع] رازبلا هجرخأو يواحطلا هاور « '«هلسغي الو هيف يلصي مث ي هللا لوسر بوث نم
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 نع ةيزخ نب ركب وبأ ىورو «هلسغأ امو ةي هللا لوسر بوث نم ينملا كرفأ تنك :تلاق
 نعو « يلصي وهو <> هللا لوسر بوث نم ينملا كرفأ تنك : تلاق -اهنع هللا يضر-ةشئاع

 ينملا ناك ولو : يقهيبلا لاق « ةالصلا يف وهو هبايث نم ينلا تحت تناك-اهنع هللا يضر- ةشئاع

 هاور « هيف يلصي مث رخذإلا قرعب هبوث نم ينملا لسي» ةي ناكو «هعم ةالصلا تزاج امل اًسجن

 طاخللا ةلزنمب وه:لاقف بوثلا بيصي ىنملا نع ةي ىبنلا لس : لاق «سابع نبا نعو . دمحأ

 قاحسإ ريغ هعفري ملو :لاقو ينطقرادلا هاور ء "ةرخذإب وأ ةقرخب هحسقت نأ كيفكي اغإو قاصبلاو
 . هللا همحر- كيرش نع قرزألا

 ركذي ملو « ءايبنألا لصأ هنأل رهاط -هنع هللا يضر- يعفاشلا دنع ينملا يف يزارتألا لاقو

 نوعرفو دورمنف اًضيأ ءادعألا لصأ : انلق هباوج يف لاق مث . رثأ وأ ثيدح نم كلذ ريغ اًئيش هل

 رشبلا هنم قلخ نيطلاو رشبلا لصأ ينملا نأ ٠ هريغ هلاق يذلاو « ديدشب سيل اذهو « امهريغو
 ناكف ناويح نم جراخ وهو رويطلا يف ضيبلا ءامك مدآ ىنب يف وه اًضيأو نيطلاك !رهاط ناكف
 هب لصحي يذلا نيللاك بسنلا ةمرحب تهبش عاضرلا ةمرح نأ اًضيأو ٠ ضيبلاك ارهاط ينملا
 كلذ نمو «هبولجم عاضرلاو «لصأ هنأل ىلوأ بسنلا هب لصحي يذلا ينملاو ‹ رهاط عاضرلا
 يف هلكأ لحي ينملا نأ « بذهملا حرش »يف يوونلا لاقو . ةيعفاشلا [. . .] ينم ا : ةيكلاملا تلاق

 : لوقنف ءايشألا هذه نع باوجلا [و] . ةيكلالا ضعب هللحي بلكلا :اولاقف مهضراعف «هجو

 ىف سيلو : يواحطلا لاق دقف «هلسغي الو : هيف يذلا - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح امأ

 ينلاو بوشلا كلذب رهطيف اذه هب لعفت تناك نوكي نآ زوجي دقو « هتراهط ىلع ليلد اندنع اذه

 بارتلا كلذ ناكف بارتلا امهروهطف : لاق ثيح ىذألا نم لعفلا باصأ اميف يور دق امك
 ىلع ينملا يف يور ام كلذكف هسفن يف ىذألا ةراهط ىلع ليلد كلذ يف سيلو اهلسغ يف يرجي

 هاور ام وهو اًسجن اهدنع ناك ىنملا نأ ىلع لدي ام - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع يور دق هنأ

 ا وغ ی رغ ر یی ا ربا لا راد ا نا ا یرافلا
 هتيأر اذإ : بوثلا باصأ اذإ ينملا يف تلاق اهنأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع هيبأ نع مساق

 . حيحص دانسإ اذهو « حضناف هرت مل نِإو هلسغاف

 ام :لاق ثيدحلا اذه ىور نأ دعب يواحطلا نأل « [ يواحطلا ] ىوعد يرجي ال اذه :تلق

 ىربكلا ننسلاو .ءيش هظفح يف ةقث «ىليل يبأ نبا نع كيرش : هيفو « )۱۲١/١( ينطقرادلا ننس (1)

 يف يناربطلل يمشيهلا هازعو : هعفر حصي الو «هلوق» نم سابع نبا نع حيحص اذه : لاقو »)41۸ /1(

 .(۲۷۹/۱) عمجملا . يمزرعلا هللا ديبع نب دمحم ةياور نم ؛ريبكلا»
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 ترمأل مدلاو لوبلاو طئاغلا نم تاساجنلا رئاس مكح اهدنع همكح ناك ول هنأل ليلد كلذ يف

 تبث« حضنلا مولعم ريغ بوثلا نم هعضوم ناك اذإ اهدنع مكحلا ناك املو هلك بوثلا لسخب

 نم ةريثك راثآ كلذ ىف يور دق : تلق . تاساجنلا رئاس فالخب اهدنع ناك همكح نأ كلذب

 حضنلا نأ لوقت انآ ىلع انركذ امك هسا ىلع لدت اهلكف بيرق نغ اهات رد يلا يهو ةباخصلا

 .هلسغت يأ «هيحضنت مث ءاملاب هيصرقت» : ضيحلا مد ثيدح يفو «لسغلاو بصلا ىنعمب يتأي

 الو هتساجن ىلع اعطق ليلد لدي مل ينملا مكح يف راثآلاو ثيداحألا تفلتحا امل :تلق ناف

 . هتراهط ىلع

 ليبسلا نع جراخ هنأل ثدح ينملا لوقنف ٠ سايقلاو رظنلا ىلإ عجري كلذ لثم يف :تلق

 . سجن ينلاف « سجن ليبس نع جراح لكو
 . تاساجنلا رئاسك اًسباي وأ ناك اًبطر اًقلطم هلسغ بجاولا ناك اًسجن هنوك تبث اذإ :تلق نإف

 .هسباي يف كرفلاب ةدراولا ثيداحألاب كرت هنكلو « كلذ يضتقي سايقلا ناك معن :تلق

 قازبلاو طاخملا ةلزنمب وه اغنإ : هيف يذلا - امهنع هللا ىضر - سابع نبا ثيدح امأو

 «ةطامإلاب رمأ هنأل هجو نم انلدهشي هنإف ا ااا

 . هب جاجتحالا طقسف هل دهشي طاخملاو قازبلاب هيبشتلاو «بوجولل رمألا قلطمو

 . ةقلعلاو ةغضملاك ةساجنلا يفني ال هنإف رشبلا لصأ هنوك نع باوجلا امأو

 اهتساجن يفف «ظيلغلا مدلا يهو ةقلع ريصيف محرلا يف ليحتسي ينملا : يوونلا لاقو

 محل ةعطق راصو هدعب لاحتسا اذإف « ةرهاط : يفريصلا لاقو « ةسجن : قاحسإ وبأ لاق «ناهجو

 . ناهجولا اهيف ليقو « دلولاك اهتراهطب عطقلا مهدنع بهذملاف ةغضملا يهو

 . اعطق ةغضملاو ةقلعلاب مكمازلإ مزلي الو باوجلا يف متركذ يذلا اذه عمسي مل :تلق نإف

 راقف يف رمحأ اًمد ريصيو هجضن دعب غامدلا نم يرجي ينملا : يقارعلا قاحسإ وبأ لاق :تلق

 ناک اذإف « اضيبأ اينم هناجضنيف نيشنألا ىلإ هناثعبت مث هناجضنتف نيتيلكلا ىلإ لصي نأ ىلإ رهظلا

 اذإ سجنلا ءاملا الإ ارهاط مهدنع بلقني ال سجنلاو «سجن وهو مدلا نم دلوتم هنأ تبث كلذك

 نبا ثيدح - هنع هللا يضر- يعفاشلل لمكألا ركذو ءاهسفنب تللخت اذإ رمخلاو ءنيتلق راص

 حصي الف فوقوم هنأ هباوج لصحي مل « ةرخذإب ولو كنع هطمأف طاخملاك ينم ا : لاق هنأ سابع

 نم ثيدحب لدتسي نأ يغبني ناكو - هنع هللا يضر- يعفاشلا دنع ينعي : تلق .هب جاجتحالا

 ؟هب لوقي ال وهو رثأ هل ركذي فيكف « هنع بيجي مث « اهركذ يتلا ةحيحصلا ةعوفرملا ثيداحألا

 .هبهذم حيجرتل ىدصتي نمم روصقو بيجع اذهو
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 ينملا :اهنم ركذو ‹«سمخ نم بوثلا لسغي اغنإ» : مالسلا هيلع لاقو « هانيور ام هيلع ةجحلاو

 ثيدح وهو :ش (هانيور ام) :م - هنع هللا يضر - يعفاشلا ىلع يأ :ش (هيلع ةجحلاو) :م

 هللا يضر-يعفاشلا لدتسا اذإ : ليق نإف : لمكألا لاقو «روكذملا - اهنع هللا يضر -ةشئاع

 هجو نأ باوجلاف .هانيور ام هيلع ةجحلاو فنصملا لوق هجو امف ثيدحاب نحنو ثيدحب -هنع
 هيبشتلا نوكي نأ زاوجل ارهاط نوكي نأ يضتقي ال طاخملاك هلوق نأل ءهيلع لدي ال هثيدح نأ كلذ

 نوكي نأ يعدتسي بوجولل هنوك عم ةطامإلاب رمألاو كرفلاب هتراهطو لخادتلا ةلقو ةيجوزللا يف
 هجا تل جب ن ام لار ا ا

 هب لوقيو ‹ روكذملا رثألاب ىري -هنع هللا ىضر- ىعفاشلا ناك ول دري اغنإ لاؤسلا اذه :تلق

 هل - امهنع هللا يضر- سابع نبا هيبشتو « لاؤسلا هجوتي ناک ثیداحألا نم اًنيدح هل ركذ ول معن

 ةطامإلاب رمألاو ‹ هتساجن ةلدأ نم انركذ ام ليلدب مكحلا يف ال ةعاشبلاو رظنلا يف ناك اغإ طاخملاب

 . هلحم لسغ نم نکمتیل
 ةساجن ىلع رخآ ليلد اذه :ش ( ينملا اهنم ركذو سمخ نم بوثلا لسغي اغإ : ي لاقو) :م

 نع ديز نب يلع نع دامح نب تباث ثيدح نم ينطقرادلا هاور ثيدح نم ةعطق اذهو «ينملا

 يف يل ةلحار يقسأ انأو ةي هللا لوسر يب رم : لاق - هنع هللا يضر- رامع نع بيسملا نب ديعس

 الو كتماخن ام رامعاي» : لاقف ءاهلسغأ تلبقأف « ىبوث ىتماخن تباصأف تمختنا ذإ ةوكر

 دلاو « ينملاو « طئاغلاو « لوبلا نم :سمخ نم بوثلا لسغي اغإ كتوكر يف يذلا ءاملا ةلزنمب الإ كعومد

 لق لون هنا هو هاف ب لدتا هو لاک لا 2 ارو او

 .٠ ٠ ينم ةساجب

 . اک ورتم ناکف هب نیلئاق متسلو ءاسبایو بطر هلسغ يضتقي هب لالدتسالا :تلق نإف

 بطرلا ىلعاذه لمحيو « سبايلا كرف زاوج يف - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح :تلق

 مولا رم جرب ان رلا حه تالا و ندا ن اع و

 «ادج فيعض وهو دامح نب تباث ريغ رامع ثيدح وري مل : ينطقرادلا لاق :تلق نإف

 نب تباث ريغ ديز نب يلع نع ثيدحلا اذه ىور ملعأ ال : لاق « لماكلا» يف يدع نبا هاورو

 و

 يلع نع عضولاب مهتم وهو« دامح نب تباث هاور انإ « لطاب هثيدح اذه : يقهيبلا لاقو

 . هب جتحم ريغ وهو دیز نب

 ال لطاب اذه : لاقو )۱/4 ىربكلا ننسلا» يف ذ يقهيبلا هقلعو ء ۸٩4( /۲) «لماكلا» يف و ېدع نبا هاور (۱)

 غلا يدا ب تاو ٤ هب جتحم ريغ يناعدجلا ديز نب يلع و « . . هل لصأ
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 يبأ نعو دشأ هيف ىولبلا نأل كرفلاب رهطي : -هللا مهمحر- انخياشم لاق ندبلا ينملا باصأ ولو

 ندبلاو « مرج ا الإ دوعي الف ةبذاج ندبلا ةرارح نأل « لسغلاب الإ رهطي ال هنأ -هللا همحر- ةفينح

 . ةساجنلا امهلخادتت ال هنأل امهحسمب ىفتكا فيسلاو ةآرملا تباصأ اذإ ةساجنلاو « هك رف نكمي ال

 حسملاب لوزي هرهاظ ىلع امو ۰

 رخآ عضوم يفو «هب سأب ال : يلجعلا لاقو «هب اتورقم ملسم هل یور دیز نب يلع :تلق
 : «كردتسملا» يف مكاحلا هل ىورو « هثیدح بتکی : لاق

 يف هركذ هنأ عم يقهيبلا ريغ عضولاب دحأ همهتي ملف تباث امأو «قودص : يذمرتلا لاقو

 : رازبلا لاقو يدع نباو ينطقرادلا لوق هيف ىكح اغنإو ‹«عضولا ىلإ هبسني ملو «ةفرعملا» هباتك
 يف يناربطلا هاور « عباتم هلو ‹« ثيدحلا اذه ريغ ىور هنأ فرعي الو ةقث ناك : دامح نب تباثو

 يلجعلا ايركز نب ميهاربإ انث رحب نب يلع انث يرتستلا قاحسإ نب نسحلا انثدح ؛ريبكلا همجعم»
 امو دنسب دیز نب نل نع ةد نی دام اث

 :تلق .رمخلاك اهريغ ىف بجي لسغلا نأل ءاهيف رصح الو صيصخت اغنإ ةملك :تلق نإف

 يف هنآ ال هریغو رجننلا قحا دقو « فیسلاب الإ دوق ال : هلوق يف امک اهب قحلیف اهانعم يف اهریغ
 ٠ ۰ ا

 ىراخب خياشم مهب دارأ :ش ( - هللا مهمحر - انخياشم لاق ندبلا ينملا باصأ ولو) :م

 يف ةيلبلا نم دشأ ندبلا يف ةيلبلا نأل يأ :ش ( دشأ هيف ىولبلا نأل كرفلاب رهطي) :م دنقرمسو

 . جرحلل اعفد ىلوألا قيرطب ندبلا رهط كرفلاب بوثلا رهط املف «بوثلا

 رهطي ال) :م ندبلا نأ يأ :ش (هنأ) :م هنع نسحلا هاورو :ش (-هللا همحر- ةفينح يبأ نعو) :م

 :ش ( ةبذاج ندبلا ةرارح نأل) :م «طوسبملا »يف يسخرسلا ةمئألا سمش اذه ركذ :ش ( لسغلاب الإ

 ‹«بوثلا يف لوزي ام لثم كرفلاب لوزي الف [. . . . ]:ش ( مرحلا ىلإ دوعي الف) :م ينملا ةبوطر بذجت

 لاز كرف اذإف هسفن ىلإ هبذجي سبي اذإف «ليلق الإ هنم بوللا ءازجأ لخادتي ال جزل ينملا نأل

 عماج» يف اذك بذجلا هيف دجوي مل هنأل هبطر فالخب عونم هنإو ليلق هنم يقب يقب نإف . ةيلكلاب
 . هجارختسال ءاملا ىلإ جيتحاف رذعتم هنأل :ش ( هكرف نكمي ال ندبلاو) :م «يردركلا

 لقصل :ش ( ةساجنلا امهلخادتت ال هنأل امهحسمب يفتكا فيسلاو ةآرملا تباصأ اذإ ةساجنلاو) :م

 وهو « ليلقلا الإ ىقبي الو :ش ( حسملاب لوزي هرهاظ ىلع امو) :م هرهاظ ىلع يقب لب ليقص هنأل مات

 دنع هرادم : يمشيهلا لاقو < رازبلا هاورو « «ىلعي يبآ دنسم» و < هريبكو يناربطلا طسوأ نم ومٹيهل ۱ هلقن (۱)

 لاق « يلجعلا ايركز نب ميهاربإو» : اذه « (۲۸۳ /۱) عمجلا . اًدج فيعض وهو «دامح نب تباث ىلع عيمجلا

 )۰٤۹/١. «نازيملا ناسل» : نم هتمجرت عجار . ليطاوبلاب ثدح : يدع نبا لاقو «ثيدحلا ركنم : متاح وبأ
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 . اهناكم ىلع ةالصلا تزاج اهرثأ بهذو سمشلاب تفحف ةساجنلا ضرألا تباصأ نإو

 . (هرصتخم)» يف يخركلا هركذ «لوبلاو ةرذعلاو سبايلاو بطرلا نيب قرف الو « ربتعم ريغ

 نإو « لسغلاب الإ رهطي ال مد وأ لوب هباصأ اذإ نيكسلاو فيسلا نأ : لصألا يف ركذو

 ‹ كلام لاق هبو « امهدنع تحلاب ترهط ةسباي تناك نإو « كلذكف ةبطر تناك نإ ةرذع هباصأ

 - امهنع هللا يضر-يعفاشلاو رفز لاق هبو « لسغلاب الإ رهطي ال - هلا همحر- دمحم دنعو

 ةآرملا يف ةلأسملا عضو امنإ : يعفيرحلا نيدلا ناهرب يخيش لاق يزارتألا لاقو . كلام مامإلاو

 . لسغلاب الإ رهطي ال هنأب راجل ا هيلع يذلا ديدحلا نع ازارتحا فيسلاو

 الو نلوقصم امهنوكل ركذلاب امهصحخ : «عفانملا»و « ةريخذلا»و « ةيردبلا» يف ركذ :تلق

 يفو ءاهحسمجب يفتكي ال ةساجن اتهباصأو ةلوقصم ريغ ةعطق تناك ول ىتح امهيف برشلل لخدم
 ةاش حبذ : مساقلا يبأ نعو «ةبوطرلل ةقشم ريغ نم اًمفخم حسي نأ طرشلا : «يردركلا عماج»

 . رهطت ليزي ام وأ اهفوص ىلع نيكسلا حسمو

 نود هرهاظ رهطي لسغ مث سجن ءامب نيكسلا ىقس ول : نيسح يضاقلا ركذ : «ةيلحلا» يفو

 بهذلا ريهطت يف يفكي لسغلا درجمو « ىرخأ ةرم رهاط ءامب هيقسي نأ هريهطت يف دحلاو « هنطاب

 ءاملاب نيكسلا ري فسوي ىبأ دنعو - هنع هللا ىضر- ىعفاشلا دنعاذهو ديدحلا ربزو ةضفلاو

 ۰ ۰ .ةرم لك يف ففجيو اًتالث رهاطلا

 نأل «حسملاب رهطي فيسلا : «حاضيإلا» يفو ءاّدبأ رهطي ال - هللا همحر- دمحم دنعو

 نألو ءاهعم نولصيو اهنوحسي مث مهفويسب رافكلا نولتقي ارناك - مهنع هللا يضر- ةباحصلا

 هناسلب نيكسلا سحل ولاذكو : اًضيأ «ىواتفلا» يفو . ةرورض اهكرت يف ناكف اهدسفي لسغلا

 ا را ب ت عزرا واما ا ت ر يآ رر رغ هناا بهذ ی

 . هلكأ حابأو ارهاط ناك هريغ وأ ةخيطب هب عطق ول یتح

 ام: «ةينقلا»و « طيحملا» يفو . بارتلاب حسملاب رهطت باصقلا نيكسو : «طوسبملا» يفو

 رهطت هريغ وأ بارتلاب حسملاب اهففج وأ تفج نإف « لسغلاب الإ رهطت ال ةبطر ةساجنلا تماد
 . حسم اب رهطت وأ تحلاب

 عقو سمشلاب فافجلا ديق :ش ( اهرثأ بهذو سمشلاب تفجف ةساجنلا ضرألا تباصأ نإو) :م

 نأل ءرخآ رمأب فافجلا ىلع زارتحاب سيلو « سمشلاب ضرألا فافج بلاغلا نأل « اًقافتا

 يتلا ةساجنلا ناكم يأ :ش ( اهناكم ىلع ةالصلا تزاج) :م حيرلاب وأ زاتلاب تفجتاذإ نضر ألا

 سوواط نبا ىورو . ةياورلا رهاظ وهو هب مميتلا زوجي ال هنأ ىلإ ريشي مالكلا اذهو «تفج

 انئاملع بهذمو «« طوسبملا» يف اذك هتراهطب مكح هنأل هب مميتلا زوجي هنآ انباحصأ نع يعخنلاو

Ab 



 ‹ اهب مميتلا زوجي ال اذهلو . ليزملا دجوي مل نأل زوج ال -هللا امهمحر- يعفاشلاو رفز لاقو
 « اهسبي ضرألا ةاكز » : مالسلا هيلع هلوق انلو

 . ةيفنحلا نب دمحمو يرصبلا نسحلاو ةبالق يبأ لوق وهو ةثالثلا

 . هيلع ةالصلاب سأب ال فج اذإ : يوونلا لاقو

 يعفاشللو «دمحأو كلام لاق هبو :ش ( زوجت ال : - هللا همحر - يعفاشلاو رفز لاقو) :م

 ءرهطت اهنأب عطقلا :ليقو ‹ رهطي ال : « مألا» يفو ‹ رهطي : ؛ءالمإلا» يفو « ميدقلا يف نالوق

 لظلا يفو . فافجلاب بوثلا رهطي لهو «ضرألاك بوثلا يف نيلوقلا اودرطأ مهنأ : نيمرحلا

 . «بذهملا حرش» يف يوونلل هلك كلذ ناهجو

 دعبو فافجلاب رهطي ضرألا ىلع اًمئاق ماد ام [ هنأ هانعم] مالكلاو «رجشلا يف اوفلتخاو

 (اذهلو) :م رهطي الف تباصأ اذإ ةساجنلل :ش ( ليزملا دجوي مل هنأل) :م لسغلاب الإ رهطي ال عطقلا

 . تفجو تباصأ يتلا ةساجنلا ناكمب يأ :ش (اهب مميتلا زوجي ال) :م ليزملا مدع لجألو يأ :ش

 يورم وه اغنإو « ةي يبنلا ىلإ دحأ هعفري ملاذه :ش ( اهسبي ضرألا ةاكز ةي هلوق انلو) :م

 ضرألا ةاكز» :لاق «هنع «هفنصم)» ىف ةبيش ىبأ نبا هجرخأ ىلع نب دمحم رفعج ىبأ نع

 . “«تكز دقف ضرألا تفج اذإ :١ لاق ةبالق يبأو ةيفنحلا نبا نع جرخأو ««اهسبي

 فوقج» : لاق « ةبالق يبأ نع بويأ نع رمعم انربخأ «هفنصم» يف قازرلا دبع ىورو

 لاقو . اهنع هللا ىضر- ةشئاع ىلع فوقوم روكذملا ثيدحلا :“ رارسألا» ىف ء«اهروهط ضرأللا

 تبثي [مل]هنأل هل لصأ ال اذهو «ثيدحلا بتك يف دجوي مل ثيدحلا اذه : ةياردلا» بحاص

 .هزوج نم دنع ىنعملاب لقنلا كلذ نوكي وأ لدعلا لقنب

 نوكيف ىنعملاب ًالقن نوكي نأ زوجيف دحاو امهانعم : لوقي نأ لئاقلو : لمكألا لاقو

 «دحاو امهانعم ناثيدح ناك اذإ هزوجي نم دنع ىنعملاب ثيدحلا لقن زوجي اغنإ :تلق .اعوفرم

 . «يوقتلا» يف اذك انخياشم ضعب هنع دلقت -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نامز يف ايتفم

 نم ةيفنحلا نب دمحم نع «ءاهقفلا تاقبط» باتك يف يوري مث[. . . .] قاحسإ نبا دنعو

 . ةليدملاب نيعباتلا ءاهقف

 ثيدحب ملعأ انأو ينم ريخ نيسحلاو نسحلا : لاق هنأ ةيفنحلا نب دمحم نع يور : هيف لاقو

(۰ 
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 اذإ امك «[. ..]مهنم دحاوك راص مهنم ىوتفلا ىلع هوررق امل ةباحصلا نأل كلذو ءامهنم يبأ

 وري ملو اهسبي ضرألا ةاكز نأ هنع يور املف ةَ يبنلا تكسو ةي هللا لوسر يدي نيب لعف لعف

 ةبالق وبآو يلع نب دمحم رفعج وبأ هقفاو دقو اميس الو عامجإلا لحم لح هفالح هريغ نع

 نينامثو ىدحإ ةنس : ليفو . نينامث ةنس تام ةيفنحلا نب دمحمو «- مهنع هللا يضر- ةشئاعو

 . ةنس نيتسو سمخ نبا وهو

 هذه يف انباحصأ رثكأ لدتسا اذه عمو « -هنع هللا يضر- قيدصلا ركب يبأ ةفالحخ يف دلو

 ينربخأ : لاق «بهو نب هللادبعانثدح : لاق حلاص نب دمحأ نع دواد وبأ هاور اجب ةلأسملا

 نبا لاق : لاق - امهنع هللا يضر-رمع نب هللا دبع نب ةزمح ينثدح : لاق باهش نبا نع سنوي

 ءابزع « اباش یتف تنکو ال هللا لوسر دهع ىلع دجسملا يف تيبأ تنك - -هنع هللا یضر - رمع

 ضي هجرخأو « كلذ نم اًئيش نوشري اونوكي ملف دجسم ا يف ربدتو لبقتو لوبت بالكلا تناكف

 . «هحيحص) يف ةيزخ نب ركب وبأ

 ربدتو لبقتو اهنطاوم يف دجسملا جراخ لوبت تناك اهنأ ىلع لوأتي : يباطخلا لاق :تلق نإف

 دجسملا ىلع نكي ملو «ةردان تاقوأ يف اهرابدإو اهلابقإ ناك الو[. ........ ]دجسملا يف

 . هيف اهروبع نع عنمت ىتح باوبأ

 وه امنإ لب « ربدتو لبقت : هلوقل اًقرظ سيل دجسملا يف هلوق نأل «اًدج ديعب ليوأت اذه :تلق

 ليوأتلا عني « كلذ نم اًنيش نوشري اونوكي : هلوق اًضيأو اهلك «ربدتو لبقتو لوبت : هلوقل فرظ

 . هيف ةدئاف ال ذإ هريغو شرلا ركذ ىلإ جاتحي ناك ام اهنطاوم يف لوبت تناك اهنأل

 اذه هيلع دري اًصضيأ اذهف « تسبب اذإ ضرألا روهط باب : هلوقب اذه ىلع بوب دواد وبأو

 اغإو ءءالا شر ىلإ جاتحي الف رهطتف فشنت اهنكلو «دجسملا يف لوبت تناك اهنأ رهاظلا ليوأتلا

 . مهيلع ةيفنحلل ةجح نوكي ال نأ ثيدحلا اذه هعنم دسافلا ليوأتلا اذه ىلع يباطخلا لمح

 يف نحن امنيب : لاق - هنع هللا يضر - سن نع ملسم هاور اجب انيلعاوجتحا :تلق نإف

 : ليَ هللا لوسر باحصأ لاقف « ‹ دجسملا يف لوبي ماقف يبارعأ ءاج ذإ ةَ هللا لوسر عم دجسملا

 هنسف ءام نم ولدب اعدف الجر رم مث «لاب یتح هوکرتف «هومرزت ال » : ای هللا لوسر لاقف «هم هم

 املف اَب مهاهنف سانلا هرجزف دجسملا نم ةفئاط يف لابف : هظفلو اًضيأ يراخبلا هجرخأو . هيلع

 هللا يضر ةجام نباو يئاسنلا هجرخأو . هيلع قيرهأف ءام نم بونذب ةا يبنلا رمأ «هلوب یضق

 . اًضيأ - امهنع

 هومرزت ال هلوقو .هل ديكأت يناثلا هم [و] ‹ففكا هانعمو ‹ةنوم نم لعف رمأ « هم ۴ هلوق

A 



 ثيدحلاب تبث امم ىدأتت الف باتکلا صنب اط رش تتبث ديعصلا ةراهط نأل مميتلا زوجي ال اغنإو

 ءةمجعملاب ىوريو «ةلمهملا نيسلاب هنسف « هلوب هيلع اوعطقت ال يأ ةلمهملا ءارلا ىلع يازلا ميدقتب
 يأ دجسملا نم ةفئاط يف : هلوق ءعطقنملا بصلا : يناثلا ىنعمو «لصتملا بصلا لوألا ينعمف
 . ءام هيف ناك اذإ الإ اًبونذ ىمسي ال : ليقو «ريبكلا ولدلا ةمجعملا لاذلا حتفب بونذلاو « هنم ةعطق
 لقتني ىتح ةوخر ضرألا تناك اذإ ءاملا بصب اًضيأ لوقن نحنو « لمعلا انكرت ام نحن: تلق

SS 

 داث اهيلع بصيو ةريفح اهلفسأ يف [رفح] رفحلا ةبعص تناك وأ « ةبلص ضرألا تناك نإف

 اوا ثيحب ةيوتسم تناك نإو « ةريفحلا سبيت ىتحةريفحلا ىلإ [بارتلا] لقنيو ٠ تارم
 ىلإ ضرألا فجت ىتح ضرألا رفحت ال : ةفينح يبأ دنعو .رفحي لب ةدئافلا مدعل لسغي ال ءاملا
 . بارتلا لقنيو « ةوادنلا هيلإ تلصو يذلا عضوملا

 لابف يبارعأ ءاج : لاق ريبزلا نب , هللا دبع ىلإ هدانسإب ينطقرادلا هاور ام رفحلا ىلع انليلدو
 يف قازرلا دبع هاور امو ءءام نم ولد هيلع بصف رفتحاف هناكم ةه هللا لوسر رمأف < «دجسملا يف
 نأ اودارأف دجسملا ىف ىبارعأ لاب : لاق : سواط نع رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا نع « هفنصم»
 . «ورسعت الو اورسیو اوملع ءام نم هيلع اوحرطاو هناکم اورفحا» : هَ لاقف « هوبرضي

 نبا لاقو «يوقلاب سيل كلام نب ناعمس هدانسإ يف نأل فيعض عوفرم لوألا :تلق نإف
 . حيحصلا ثيدحلا متكرتو لسرم يناثلاو . لوهجم شارخ

 ءةبلص ضرألا تناك اذإ امك حيحصلاب انلمعف « لكلاب انلمع دق انإف كلذ ملسن ال :تلق

 لمعلا نم ىلوأ لكلاب لمعلاو «ةوخر ضرألا تناك اذإ اميف مكمعز ىلع فيعضلاب انلمعو
 . ضعبلاب لامجإلاو ضعبلاب

 تناك اهنأ ىلع لدي رفحلاب رمألا درو دقو «بلصلا ىلع هيف ضرألا نولمحت فيك :تلق نإف
 . ةوخر

 . ةوخر تناك ىرخألا يفو ةبلص ضرألا تناك ةدحاولا يف نابصي نوكي نأ لمتحي :تلق

 (ثيدحلاب تبث امم ىدأتت الف باتکلا صنب اًطرش تتبث ديعصلا ةراهط نأل «مميتلا زوجي ال امنإو) :م

 ديعصلا ةراهط نأ باوجلا ريرقت «هب مميتلا زوجي ال اذهلو يعفاشلاو رفز لوق نع باوج اذه :ش
 : ءاسنلا) (اًبيط اديعص اومميتف $ : ىلاعت هلوق وهو باتكلا ضعبب تبثت ضرألا هجو وه يذلا

 . اهتاكز وهف ةفاج تناك اذإ : لاق نم باب ٤١( /1) ةبيش يبأ نبال فنصملا ()

 ركنم هنإ : ثيدحلا اذه يف لوقي ةعرز ابآ عمس هنأ ۲٤(« /۱) للعلا يف متاح يبأ نبا ركذ : ةركنم ةدايزلا هذه ()

 ها . يوقلاب سيل
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 مهردلا ردقو

 هيف درو ناك نإو .ميطحلا ىلإ هجوتلا زوجي ال امك «دحاولا ربخب تبث اب ىدأتي الف « ٤١( ةيآلا

 الب اًعنام ةساجنلا ليلق ناك املف ‹فصولا ماقم مئاق مميتلا نألو «تيبلا نم ميطحلا» : ةي هلوق

 ربخب تبث ام ضراعي الف باتكلا ةرابع صنلا نم دارملاو «ىلوألا قيرطب ولخلل اًعنام راص ولح

 ربخب تبث اب ضراعي ذئنيحف صنلا ةلالدب تبث كلذ نإف «ةراهط هطارتشا فالخب «دحاولا

 . ةلالدلا قوف ةرابعلا نأل دحاولا

 ةلالدلل دحاولا ربخ ةضراعم زوجي فيكف ةرابعلاب تباثلاك يعطق اهب تباثلا :تلق نإف

 عامجإلاب ةليلقلا ةساجنلا نم صخ هنأل .صوصخم ناكل ا ةراهط يف دراولا صنلا :تلق

 .دحاولا ربخ ةضراعم الب يعطق مميتلا يف دراولا صنلا فالخب دحاولا ربخ هضراعف

 كبايثو# : ىلاعت هلوق ةلالدب تتبث ناكم ا ةراهط نأ مدقت دق سيلأ : تلق نإف : لمكألا لاقو

 ةلالدب تارافكلاو دحلا تبث ىتح اًيعطق هنوك ىف ةرابعلاب تبافلاك ةلالدلاب تباشلاو #رهطف

 نأل «ةينظ انه ةيآلا نأب بيجأ . اهب مميتلا زوجي امك اهيلع ةالصلا زوجت ال نأ بجوف صوصلنلا

 ربكتلا نع عنملل هريصقت : ليقو «بوثلا ريهطت هب دارملا : ليقف ‹ اهريسفت يف اوفلتخا نيرسفملا

 «بئاعملا نع سوفنلا ريهطت دارملا : ليقو « اربكت مهلايذأ نورجي اوناك برعلا نإف ءءاليخلاو

 برثلا ةراهط طارتشا ركن نم رفكي ال اذهلو ةلالدلا ىنظ ناك كلذك ناك اذإو «ةئيدرلا قالخألاو

 : كلذل ةلالدلا نوكتو ءًاطخ وهو

 ةيقبو ةغللا هيضتقت يذلا وهو بوثلا ريهطتب رسف نم نأل ءانه اه ةيآلا ىنعم قفاوي ال :تلق

 لكو « ةلالدلا ينظ اذه نوكي فيكف «فوصتلا لهأ ريسفت اهيف لب ةغللا اهدعاست ال ريسافتلا

 . اظ اذهب يعطقلا ريصي فيكف ‹ يعطق ريغ يوغللا ىنعملا فالخ يناعملا هذه نم دحاو

 بايثلاو ةليلقلا ةساجنلاو ةالصلا ةلاح ريغ ةيآلا هذه نم صح : لاقي نأ ديدسلا باوجلاو

 .دحاولا ربخب هصيصخت زوجيف ينظ صوصخللا مامعإو زوربلاو لوخدلل تدعأ يتلا

 مومع الو ةرورض تبثي انإو هيف ةلخاد ريغ اهنأل «لاوحألا يف هل مومع ال صنلا :تلق نإف

 امل هنأل لاوحألا يف هل مومع ال :تلق . مومعلا قبسب يعدتسي صوصخلاو ةرورضلا يف تبث ال

 دعب صوصخلا اهقحلي ةلاح لك يف بايثلا ريهطت لوانت ٤( ةيآلا : رثدملا) € رهطف كبايثو # : لاق

 ىلإ ةبسن يليلهشلا مهردلا هب دارملاو «يتأي هربخو ًادتبم يفاضإ مالك :ش ( مهردلا ردقو) م

 يفو ‹فكلا ضرع رادقم : مهاردلا نم يليلهشلا : (برغملا» ىفو ‹ليلهشلا ىمسي عضوم

 ءلاقثملا ريبكلا مهردلا :« دحألا ةالص » ىفو ‹«فكلا ضرع لثم نوكي ام مهردلا : «طيحملا»
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 «هعم ةالصلا تزاج رامحلا لوبو جاجدلا ءرخو رمخلاو لوبلاو مدلاك ظلغملا سجنلا نم هنود امو

 ءاوس اهريثكو ةساجنلا ليلق -هللا مهمحر-يعفاشلاو رفز لاقو . زج مل داز نإو

 . يلغبلا مهردلاب هردق : بتكلا ضعب يفو ءًالاقثم هنزو غلبي ام هانعمو

 عني ال مهردلا نود : «رارسألا» يفو «هنامز مهردب ربتعي : -هللا همحر- يسخرسلا دنعو
 ال ربخلااذهو مهردلا ردق نود ام يأ :ش ( هنود امو) :م اهعم ةالصلا هركت نكل ةالصلا زاوج
 . نايبلل نم ةملك :ش ( ظلغملا سجنلا نم) :م ىفخي

 ءيش لك ةرارمو اهلوبو ةيحلا ءرخو :ش ( رامحلا لوبو جاجدلا ءرخو رمخلاو لوبلاو مدلاك) :م
 ءأدتبملا ربخ اهنأ ىلع عفرلا لحم يف ةيلعف ةلمج ةالصلا تزاج :ش (هعم ةالصلا تزاج) :م هلوبك
 :ش (زج مل داز نإو) :م هنود امو مهردلا ردق عم يأ « هعم :هلوق « مهردلاردقو : هلوق نع ال
 . هتالص زجت مل مهردلا ردق ىلع ظلغملا سجنلا داز نإو : ينعي

 : يعفاشلا لاقو :« طوسبملا» يفو :ش ( ءاوس اهريثكو ةساجنلا ليلق : يعفاشلاو رفز لاقو) :م

 مدلا ريغف مد ريغو مد ةساجنلا : «ةيلحلا» يفو « هعني اهيلع رصبلا عقي ثيحب ةساجنلا تناك ادإ
 امأ : نالوق :ثلاثلاو «ىفعيال : يناثلاو «ىفعي : اهدحأ : قرط ثالث هيف رصبلا هكردي مل اذإ
 . هنع ىفعي هنأ امهحصأ :ناهجو هيف ريثكلاو ثيغاربلا مد نم ليلقلا نع ىفعيف مدلا

 رادقملا نع ىفعي هنأ : اهحصأ «لاوقأ ةثالث اهريغ مد يفو «ىفعي ال : يرخطصإلا لاقو
 «فكلا نود امع ىفعي : يدقلا يفو «هنم ءيش نع ىفعي ال :يناثلاو . مهنيب سانلا هافاعتي يذلا
 « ناتیاور ضیحل ا مد يف هریغو« شحافتامع ىفعيالو مدلا ريسي نع ىفعي : كلام نعو
 . هریثکو هلیلق هيف ېوتسی هنأ : ةيناثلاو « هریغک هنآ :امهادحإ

 ةطقنلا نع ىفعي هنأ اًضيأ هنع يكحو شحافت ام ريثكلا : لاق هنأ دمحأ نع يكحو
 ٠ ك اة تار ةن

 «ناروهشم ناهجو هريثك يفو «مدلا ليلق نع ىفعي هنأ انباحصأ قفتا : يوونلا لاقو
 لوق وهو «هنع ىفعي باحصألا قافتاب امهحصأو « هنع ىفعي ال : يرخطصإلا هلاق :امهدحأ
 ام ريثكلاو « ارفع هودع يأ سانلا هوفعي ام ليلقلاو ءانباحصأ رئاسو قاحسإ يبأو حيرش نبا

 : امهدحأ : ناهجو ديدجلا يفو «فكلا نود ام ردق ليلقلا يف ليقو «هعبطو بوثلا ىلع بلغ
 ليواقألا هذهو «ةداعلا ىلإ عوجرلا امهحصأو هنود ليلقلاو «لمأت ريغ نم رظانلل رهظي ام ريثكلا
 ثيغاربلا مد مكح هلف هرثب نم جرخي ام : امهدحأ : نابرضف هسفن مد يف امأو « هريغ مد يف
 . ناقيرط هيفف دصفلا نم جرخي ام : يناثلاو «قافتالاب
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 هانردقو « اوفع لعجيف هنع زرحتلا نكمب ال ليلقلا نأ انلو « لصفي مل ريهطتلل بجوملا صنلا نأل

 ءاجنتسالا عضوم نع اذخأ مهردلا ردقب

 ةيآلا : رثدملا) € رهطف كبايثو :  ىلاعت هلوق وه صنلا :ش ( ريهطتلل بجوملا صنلا نأل) :م

 مل هعم نمو يعفاشلا نأ الإ «ريثكلاو ليلقلا نيب :ش ( لصفي مل) :م ثيداحألا نم هريغو « ٤(

 . هنع زارتحالا ناكمإ مدعل نيعلا هارت ام الإ اوربتعي

 تطقس هتيلب تمع ام نأل اعامجإ :ش ( اوفع لعجيف هنع زرحتلا نكمب ال ليلقلا نأ انلو) :م

 وه يذلا ليلقلا يأ :ش (هانردقو) :م هتلازإ فيلكت يف جرح الو أزجتي ال هنإف ثدحلا امأو . هتيضق

 ناك نإ فكلا ضرع ردقو مرج اذ سجنلا ناك نإ يلاقخملا :ش ( مهردلا ردقب) :م ريثكلا فالح

 لاق ‹قلطم لوعفم هنأل ‹ بوصنم اذخأ :ش ( ءاجنتسالا عضوم نع اذخا) :م يتأي ام ىلع اًعئام

 هريدقت :لوقي نأ نسحألا :تلق « ذخألا ىنعم هيف نأل « هانردق نم قلطم لوعفم : لمكألا

 عضوم ءاجنتسالا عضاوم نم دارملاو ءءاجنتسالا عضوم يف اذحخأ نيذخآ اننوك لاح هانردقو

 اولاقف كلذ اوحبقتساو ‹دعقملا رادقم اولوقي نأ اودارأ يعخنلا ميهاربإ نع يور «ثدحلا جورخ

 . مهردلا رادقم

 نيب لصفي مل « ٤( ةيآلا : رثدملا) € رهطف كبايثو # : ىلاعت هلوف وهو «صنلا :تلق نإف

 عضوم وفع ليلدب « عامجإلاب هنم دارم ريغ ليلقلا :تلق ءليلقلا نع ىفعي الف ريثكلاو ليلقلا

 اذإ مدلا يف لاق هنأ اَب يبنلا نع ةريره يبأ نع يور اجب مهضعب باجأو . ريثكلا نيعتيف ءاجنتسالا

 . مهردلا ردق ىلع ةدايزلا يف اهتداعإ طرشف ءةالصلا داعأ مهردلا ردق نم رثكأ ناك

 يبأ نع يرهزلا نع فيطغ نب حور نع «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأ ثيدحلا اذه :تلق

 .  مدلا نم مهردلا ردق نم ةالصلا داعت » : لاق ءاي يبنلا نع -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع ةملس

 . «ةالصلا تديعأو بوثلا لسغ مهردلا ردق بوثلا يف ناك اذإ» : ظفل يفو

 اذه : نابح نبا لاقو ‹ثيدحلا ركنم اذه حورو ‹لطاب ثيدح اذه : يراخبلا لاقو

 حور ناكو ةفوكلا لهأ هنع هعرتخا نكلو < ةَ هللا لوسر هلقي مل ءهيف كش ال عوضوم ثيدح
 . تاقثلا نع تاعوضوملا يوري فيطغ نبا

 ظلغآو « يمشاهلا ديزي نع مرم يبأ نب حون قيرط نم «تاعوضوملا» يف يزوجلا نبا هركذ

 . مرم يبآ نب حون يف
 مدلا هيف يذلا بوثلاب ىمرف بايث هيلعو هبوث يف اًمد ىأر هنأ : رمع نبا نع يقهيبلا ىورو

 ملو هعلخف ةالصلا يف وهو هبوث يف اًمد ىأر هنأ دمحم نب مساقلا نع يورو ‹ هتالص ىلع لبقأو

 . هنم ليلقلا نود مدلا عنم نأ ىلع لدف «لبقتسي
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 ثيح نم ىوريو « حبحصلا يف فكلا ضرع ردق وهو ةحاسلا ثیح نم مهردلا رابتعا یوری مث
 الاقثم هنزو غلبي ام وهو لاقثملا ريبكلا مهردلا وهو نزولا

 .مهردلاب ةساجنلا اردق امهنأ -امهنع هللا يضر- دوعسم نباو يلع نع ؛رارسألا» يف ركذو
 ال هللا لوسر اي : لجر لاقف ءاسك يف ايب يبنلا ىلص : تلاق - اهنع هللا يضر- ةشئاع نعو

 : لاقف مالغلا دي يف ةرورصم ٌيلإ اهب ثعبف ءاهيلي ام ىلع ل هللا لوسر ضبقف ٠ مد نم ةعل هذه
 أل اهلسغب رمأو «لمتحم ةساجنلا نم ليلقلا نأ ىلع لدف "“ هتالص دعي ملو هذه يلسغا»
 .مدلا رطنب هعاضيإو اهنم ليلقلا ةلازإ نسحتسي

 نم اًبيرق هرفظ ناكو :« طيحملا» يف لاق «هرفظب اهردق هنأ - هنع هللا يضر- رمع نعو
 يف - هنع هللا يضر-يعفاشلا لوق لطبي رمع لوقو : لاق ٠ عني ال هنود ام نأ ىلع لدف « انفك
 . ريدقتلا عنم

 - رمع تارابع فالتخا نايب ىلإ اذهب راشأ :ش ( ةحاسملا ثيح نم مهردلا رابتعا ىوري مث) :م
 ضرع ردق وهو) :م ةحاسملاب هرابتعا نأ دمحم نع يورف « مهردلا رابتعا يف - هنع هللا يضر
 يف) :مدمحم نع يخركلا نع ىوري رابتعالا اذهو « عباصألا لصافم ءارو ام يأ :ش ( فكلا
 مهردلا : لاقو ء«رداونلا» يف دمحم هركذ حيحصلا وه رابتعالا اذه نأ ىلإ هب راشأ :ش (حيحصلا
 . فكلا ضرع لثم نوكي ام وه ريبكلا

 وه« مهردلا يف نزولا رابتعا يأ :ش (لاقشملا ريبكلا مهردلا وهو نزولا ثيح نم ىوريد) :م
 ريبكلا مهردلا رابتعا ىلإ ؛ةالصلا» باتك يف هركذ هنأ دمحم نعاذه ركذ «لاقثملا ريبكلا مهردلا
 . لاقغملا

 مهردلا يأ ءةفص دعب ةفص هنأ ىلع ماللا عفرب زوجي لاقثملا ريبكلا : هلوقو : يزارتألا لاق
 ضعب [ لاق]و . مهفاف ءهجولا نسحلا يف امك ةفاضإلل ماللا رجب زوجيو «لاقثم هنأب فوصوما
 زوجي ال لاقثملا نأ نظي بارعإلا ملعي ال نمو ««[. . .]مل نسحألا : نيدلا يف هقفلا نيدلقتملا
 مدعو هملع ةلقو همهف ءوس نمالإ[ كلذ] اذهلو فاضملا يف ماللا لوخد ذئنيح مزلي هنأل هرج
 :ش (الاقم هنزو غلبي ام وهو) :م فاضملا يف ماللا لوخد اهيف زوجي ةيظفللا ةفاضإلا نأل ؛ هكاردإ
 لصي ام هانعمو غلبي لوعفم هنأ ىلع ًالاقثم باصتتناو الاقثم هنزو غلبي يذلا وه ريبكلا مهردلا يأ
 هلرق هنمو هيلع تفراش اذإ كلذكو «هيلإ تلصو : هانعم ءاذك ناكل تغلب : كلوق يف امك هيلإ
 .هيلع نفراشو هنبراق يأ « ۲١١( ةيآلا : ةرقبلا) € نهلجأ نغلب اذإف # : ىلاعت

 . لوهجم ناعمس لاقو ٠۳۳ It)» /۱) نتسلا يف ينطقرادلا هاورو
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 ءايشألا هذه ةساجن تناك اغإو ‹ فيثكلا يف يناثلاو قيقرلا يف ىلوألا نأ امهنيب قيفوتلا يف ليقو

 نيتياورلا نيب يأ :ش ( امهنيب قيفوتلا يف) :م يناودنهلا رفعج وبأ هلئاق :ش (ليقو) :م

 ثيح نم مهردلا رابعا يهو ىلوألا ةياورلا نأ يأ :ش (قيقرلا يف ىلوألا نأ) :م نيتروكذملا

 رابتعا يهو « ةيناثلا ةياورلاو : يأ :ش (فيثكلا يف ةيناثلاو) :م عئاملاو بطرلا سجنلا يف ةحاسملا

 ريدقتلا نأل «« طيحملا» يف هيلع صن حيحصلا وهو « ةرذعلاك دجسملا [ يف] سجنلا يف نزولا

 . حيبق دجسم لا يف ضرعلاب

 ردقلا نم نوكي مهردلا «ةصالخلاو ؛طوسبملا» يف راتخملا وهو « يردركلا» عماج يفو

 . فيعض وهو «ربتعي : ليق ‹ هريغو يليهشبلاك اهلمع عطقنملا دوقنلا امأو ءدلبلا يف فورعملا

 :م اهوحنو رمخلاو لوبلاو مدلاك ةروكذملا ءايشألا ينعي :ش ( ءايشألا هذه ةساجن تناك اغنإو) م

 ليلدب تتبث) :م اهتساجن يأ ءايشألا هذه نأل يأ :ش (اهنأل) :م ظيلغتلاب ةفوصوم ينعي :ش ( ةظلغم)

 نآرقلا صنب هتساجن نإف ء ًالثم رمخلاك رخآ صن ةضراعم الب هيف داراو صنب يأ :ش (هيف عوطقم

 . رخآ صن هضراعی ملو سجن يأ (سجر) هلوقل

 ةغللا لهأ دنع سجرلا نأل ءرمخلا ةساجن ىلع ةرهاظ ةلالد ةيآلا نم رهظي ال :تلق نإف

 . ةساجنلا هيف همزلي ال بانتجالاب دراولا رمألا اذكو . ةساجنلا كلذ مزلي الو «رذقلا

 سجرلا نأ ىلع لد « سكر وأ « سجر اهنإ» :لاقو ةثورلاب ةي هللا لوسر یمر امل :تلق

| 

 ا نکی .]لقأف ةرهاط رمخلا :الاق امهنأ دوادو ةعيبر نع يكح :تلق نإف
 ت

 . ةظلغخملا ةساجنلا اهب دارأو اهتساجن ىلع عامجإللا ةماسج وبأ لقن :تلق

 . اًسجن ةيآلا يف رمخلا ىلع فطع ام نوكي نأ تركذ اب مزلي :تلق نإف

 هب عوطقم لیلدب هلوق نم دارملا نوکیو «مكحلا يف نارقلا بجوي ال مظنلا يف نارقلا :تلق

 ةجح وهو فالخ الب اهيلع عمجم هتساجنو «نآرقلا صنب هبشأف همرح هنإف ًالثم مدلاک ءعامجإلا

 نع الاس نوكي نأ اًيعطق هنوكب دارملاو : «ةيزانحلا» ىفو ‹«حوفسملا مدلا :مدلا نم دارملاو . ةيعطق

 . ةققحملا تارورضلاو داهتجالا [. . . .] « نيصنلا ضراعم نم فيفختلل ةبج وملا بابسألا

 ال كلذ نع ملاسلا دحاولا ربخ نأل «هب اعوطقم نوکی نأ رکذ امع هتمالس هنم مزلی ال : تلق

 هللا يضر- ةفينح يبأ نيب فالتخالا لصألا اذه ىلعو «هب اعوطتم هدحو هب تباثلا مکحلا نوکی
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 تزاج همحل لکؤی ام لوبک اًمقفخم ناک نإو

 رخآ صن ةضراعم ريغ نم هتساحن ىلعف «صنب هتبثي ةفينح يبأ دنع ظيلختلا نإف «هیبحاصو -هنع
 ىلع عامجإلا عقو اب تبثي تبثي ظيلغتلا امهدنعو «نيصنلا ضراعتب تبثي فيفختلاو «هتراهط يف
 . فالتخالا عقو اب فيفختلاو ٠ هتساجن

 هللا يضر-دوعسم نبا ثیدحل ظلغم سجن هدنعف «ثورلا لم يف رهظت فالحلا ةدئافو
 ‹ رهاط - هللا همحر- كلام دنع هنأل ففخم : امهدنعو «هريغ هضراعي ملو « نجلا ةليل -هنع
 : ةعبرأ عاونأ ىلع وهو لوبلا ىضم اميف ةروكذملا ءايشألا نمو

 ءدقعلاو لحلا لهأ نم نيملسملا عامجإب ظلغم سجن هنأ همكحف ريبكلا يمدآلا لوب : لوألا
 . مهنع هللا يضر- يعفاشلا باحصأو انباحصأ نع عامجإلا لقن رذنما نباو

 دواد نع لقن ام الإ ةبطاق ملعلا لهأ عيمج دنع كلذكف معطي مل يذلا يبصلا لوب : :يناثلا
 مايا يعازوألا لاقو ءةفيفخ ةساجن يعفاشلا دنعو «هفالخ ربتعي الو اهتراهطب يرهاطظلا
 مامإلا بحاص بهو نب هللا دبع لوق وهو «ماعطلا لكأيالو يللا برشي ماد ام يبصلا لومي
 يضر- ةشئاع نع هل ظفللاو ملسمو يراخبلا هاور ام : اهنم ثيداحأب كلذ يف اوجتحاو «كلام
 لابف يبصب يتأف « «مهکنحیو مهيلع كربيف نايبصلاب ىتؤية هللا لوسر ناك : : تلاق - اهنع هللا
 يف درو امو «هيف ةغلابملا يفن ىلع لومحم هلسغي مل : :انلق . هلسغی ملو هلوب هعبتأف ءاب یعدف هيلع
 - هبوث يف لاب : «ملسم حيحص حرش يف ملعملا» يف لاقو « بصلا هب دارلا حضنلا نم ثيداحألا

 el O E هرجح يف وهو- يبصلا ىلإ دئاع
 الي يبنلا هب دارملا نأب ةحيرص تءاج راثآلا نأل «ديعب وهو « هبوث ىلع هنم

 يعفاشلا دنعو ءاندنع ظلخم سجن هنآ همكحف < « همحل لكؤي ال يذلا ناويحلا لوب : ثلاثلاو
 يعخنلا نع يكحو «اوهزنتسا» : اك هلوق مومعب -هللا مهمحر- ةفاك ءاهقفلاو كلام مام إلا دنعو
 اهلك ثاورألاو اهلك لاوبألا نأ : دواد نع يرهاظلا مزح نبا ىكحو «دودرم وهو «هتراهط
 . داسفلا ةياهن يف اذهو «يمدآلا الإ ناويح لك نم ةرهاط

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع سجن هنأ همكحف همحل لكؤي يذلا ناويحلا لوب : :عبارلاو
 ءاطعو كلام لاقو . «ةساجنلا» يف هليصفت يتأي ام ىلع -هللا مهمحر- مهريغو يعفاشلاو
 باحصأ نم ةيزخ نباو ينايورلا هراتخاو «نارهاط هثورو هلوب : :دمحأو رفزو يعخنلاو يروثلاو
 سجن هثور نأ : رفز بهذم يف باوصلاو «يوونلا هاكح اذكه - هنع هللا يضر- يعفاشلا
 . هثورو رهاط هلوب ثیللاو دمحم دنعو «دمحمو فسوي يبأ بهذمك ففخم

 تزاج) :م منغلاو رقبلاو لبإلاك :ش (همحل لکؤی ام لوبک اًقفخم) :م سجنلا :ش ( ناک نإو) :م
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 هيف ريدقتلا نأل -هللا همحر- ةفينح يبأ نع كلذ ىوري « بوشلا عبر غلبي ىتح هعم ةالصلا

 | ةالصلا هيف زوجت بوث ىندأ عبر هنعو « ماكحألا ضعب يف لكلاب قحلي عبرلاو شحافلا ريثكلاب

 -هللا همحر- فسوي يبأ نعو « صيرخدلاو ليذلاك هباصأ يذلا عضوملا عبر : ليقو « رزئملاك

 نع كلذ ىوري) :م بوثلا عبر ففخملا سجنلا غلبي نأ ىلإ يأ :ش ( بوثلا عبر غلبي ىتح هعم ةالصلا

 ‹ بوثلا عبر غلبي مل ام ففخم لا سجنلا عم ةالصلا زاوج ىوري يأ :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ

 سجنلا يف يآ :ش (هيف ريدقتلا نأل) :م -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع - هللا همحر- دمحأ هاور

 هشحفتسيو رظانلا هرثكتسي ام ريثكلا نأل كلذو «ةالصلا عنم يف :ش (شحافلا ريثكلاب) :م ففخللا

 مرحملا قح يفو «ةروعلا فاشكناو سأرلا حسمك :ش (ماكحألا ضعب يف لكلاب قحلي عبرلاو) :م

 .اهریغو

 (رزئملاك ةالصلا هيف زوجت بوث ىندأ عبر) :م - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع يأ :ش (هنعو) م

 ليوارسلا ربتعي : يزارلا ركب وبأ لاق ام هنم برقيو «طايتحالا هيفو «بايثلا رصقأ هنأل :ش

 ‹«حصألا وهو : ؛طيحملا» يف لاق :ش (صيرخدلاو لبذلاك هباصأ يذلا عضوملا عبر لیقو) :م اًطایتحا

 . (ةفحتلا» يف لاق اذكو

 نيفخلا نطاب يف اخ « اًضرع ربشو « لوط ربش يأ :ش ( ربش يف ربش : فسوي يبأ نعو) :م

 ‹ هب شحافلا ريثكلا ميدقت زوجيف «ربش يف اًربش غلبي امهنطاب نإف «فخلا نم ضرألا يلي ام ينعي

 : فسوي يبأ نعو «٠ يواحطلا حرش» يف هلاق «مدق يف مدق ينعي نيمدقلا رادقم : دمحم نعو

 .“ ديفملا »يف هركذ عارذ يف عارذ

 فخلا يف شحافلا ريثكلا نأ : - هللا همحر- دمحم نع ميهاربإ ىورام : «ةريخذلا» يفو

 .[. . .]قح يفاميس ال ‹ كلذ يف ةرورضلا ةمادتسال نيمدقلاو فلا صح اغنإو ]. . . .[٠

 رخآ يف لاقو « اًشحاف اًريثك ناك نإ عني ال ثورلا نأ : دمحم نع يور : « طوسبملا» يفو

 قرطلا يف ىأرف -ىلاعت هللا همحر- ديشرلا نوراه ةفيلخلا عم يرلاب ناك ىتح عني: هلاوقأ

 اهصخ اغإو «ىراخب نيط اهيلع ءاوس : لاقو «ةميظع ىولب اهيف سانللو « ثاورألا تاناخلاو

 ىلع يشي اهقزآ يف اهريغو نئادملا فالخب «رصم رايد لثم اهيف طلتخي باودلاو سانلا ينش نأل
 ءادح كلذل دحي نأ هرك هنأ : -هللا همحر-ةفينح يبأ نعو . لقأ اهيف ىولبلا نإف « مدآ نبا ةدح

 هشحفتسي امو ةداعلا ىلع هيف رمألا فقوت [و] « سانلا عابط فالتخاب فلتخي شحافلا :لاقو

 . هبأد وهامك هب ىلتبملا
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 وأ هتسساجن يف فالتخالا ناكمل -هللا امهمحر - فسوب يبأو ةفينح يبأ دنع افخم ناك اغإو

 رثكأ رقبلا ءاثخأ نم وأ ثورلا نم بوثلا باصأ اذإو ‹ نيلصألا فالتخا ىلع نيصنلا ضراعتل

 وهو هتساجم يف دراولا صنلا نأل -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هيف ةالصلا زجت مل مهردلا ردق نم

 وأ سجر اذه لاقو ةثورلاب ىمر مالسلا هيلع هنأ يور ام

 فسوي يبأو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اًقفخم) :م هم لکؤي ام لوب ينعي :ش ( ناک اغنو) :م

 نم ًأشني اغنإ هدنع اهفيفخت نإف -هللا همحر- فسوي يبأ لصأ ىلع :ش ( هتساجن يف فالتخالا ناكل
 ثيدح انه اهو « -هللا همحر- ةفينح يبأ لصأ ىلع :ش (نيصنلا ضراعتل وأ) :م داهتجالا غوس
 فالتخا ىلع) :م نيصنلا ضراعت نم ًأشني هدنع اهفيفخت نإف «نيينرعلا ثيدحو لوبلا نم هازنتسالا

 «نيصنلا ضراعت همحل لكؤي ام لوب يف ةفينح يبأ لصأو فسوي يبآ لصأ يأ :ش (نيلصألا
 ام لوب فيفخت يف هلصأ ىلع امهنم لكو ءاملعلا فالتخا -هنع هللا يضر- فسوي يبأ لصأو

 . هم لکژي
 ركذي مل ملف -هللا همحر- فسوي يبأ لصأ لثم اًضيأ - هللا همحر- دمحم لصأ :تلق نإف

 ؟ هعمادمحم

 ناكف -هللا همحر- دمحم دنع سجنب سيل وهو همحل لكؤي ام لوب يف مالكلا نأل :تلق
 لصأ رخأ امنإو : يقانغسلا لاقو ءهعم هركذي مل كلذلف « لئاسملا هذه يف هدحو فسوي يبأ لصأ

 رخأ ىلاعت هللا نأ ىرت الأ « ىعارت ام اهنإف «ظافلألا لصاوفل ةياعر - هللا همحر- ةفينح يبأ

 تاومسلاو ضرألا قلخ نم ًاليزنت :  هلوق يف هط ةروس يف ضرألا قلخ نع تاومسلا قلخ
 يذلا هلل دمحلا » :وحن ضرألا لخدتف تاومسلا قلخ ركذو «كلذ رمتسا اهريغ يفو (ىلعلا

Eتايآلا نم كلذ ريغو ١( ةيآلا : ماعنألا) 4 ضرألاو  . 

 . يقرتلا باب نم هلعلو < كلذ يفاني ناك ام هيدقت نأ ىرأو : لمكألا لاقو

 تارابع يف كلذ ىعاري الو ءاغلبلا ءاحصفلا مالك يف ىعاري اغنإ هركذ يذلا اذه :تلق
 تاحالطصاو فرصلا دعاوقل ةفلاخم ظافلأ ركذب مهتارابع يف نوحماسم مه لب «ءاهقفلا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا نم عضاوم يف كلذ ىلع [..... . ] ءةاحنلا

 ءاخلا رسكب يثخ عمج ءاثحألاو :ش (رقبلا ءاثخأ نم وأ ثورلا نم بوشلا باصأ اذإو) :م
 . رقبلل يثخلا : يرهوجلا لاق . ةثلثملا نوكسو ةمجحملا

 برض باب نم اًيثخ يشخي رقبلا يثخ ردصم حتفلاب يثخلاو «فلظ وذ ناويح لكلو :تلق
 ( هتساجن يف دراولا صنلا نأل ةفينح يبأ دنع هيف ةالصلا زجت مل مهردلا ردق نم رثكأ) :م ابرض برضي
 وأ سجر اذه : لاقو ةثورلاب ىمر يب هنأ يور ام) :م صنلا يأ :ش (وهو) :م يثخلا ةساجن يأ شش

Vf 



 ىتح هئزجي الاقو ‹ ضراعتلاب فيفختلاو هدنع ظيلغتلا تبشي اذهلو هريغ هضراعي مل سكر

 قرطلا ءالتمال ةرورض هيف نألو ء امهدنع فيفختلا تبي اذهبو اًعاسم هيف داهتجالل نأل «شحفي

 ‹ رامحلا لوب فالخب « فيفختلا يف ةرثؤم يهو اهب

 نبا نع هيبآ نع دوسألا نب نمحرلا دبع نع همامتو «يراخبلا هجرخأ ثيدحلا :ش (سكر
 نيرجح تدجوف راجحأ ثالثب هيتآ نأ ينرمأف طئاخلا ىتأ ةي يبنلا نأ -هنع هللا يضر-دوعسم

 اذه» : لاقو « ةثورلا ىقلأو نيرجحلا ذخأف ءاهب هتيتأف ةثور تذحأف «دجأ ملف ثلاثلا تسمتلاو

 ينتئا» :هيف دازف يقهيبلا مث ينطقرادلا هاورو . ميجلاب « سجر اذه» : لاقو ةجام نبا هاورو . «سكر

 هللا ءاش نإ بيرق نع يتأيسو «راجحأ ةثالشب ءاجنتسالا بوجو ىلع كلذب نيجتحم « رجحب

 : هلوق صنلا نأل : هلوق يف نإ ربخ اهنأل عفرلا لحم يف ةلمج :ش (هريغ هضراعي مل) :م

 صن هضراعي مل سيجنتلا ىلع صن دوروب يأ :ش (اذهلو) :م روكذملا ثيدحلا نم يور ام هريغ

 دنع ةظيلغلا ةساجنلا نم يثخلاو ثورلا نوكي ذئنيحف ةساجنلا يف :ش ( هدنع ظيلغتلا تبثي) :م رخآ

 ضراعتب ةساجنلا يف فيفختلا تبثي يأ :ش (ضراعتلاب فيفختلاو) :م هلص ىلع ءانب ةفينح يبأ

 . نيينرعلا ثيدحب لوبلا نع هازنتسالا ثيدح يف امك نيصنلا

 نإ يلصملا ئزجي يأ :ش (هئزجي) :م -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ يأ :ش (الاقو) :م

 اشحاف ريصي ىتح يأ :ش ( شحفب ىتح) :م مهردلا ردق نم رثكأ يثخلاو ثورلا نم هبوث باصأ

 يأ :ش (اًعاسم) :م فيفختلا يأ :ش (هيف داهتجالل نأل) :م انركذ امك بوشلا عبر غلبي نأ وهو

 ةيلا : رشحلا) € راصبألا يلوأ اي اوربتعاف # : ىلاعت هللا لاق «صنلاك داهتجالا نأ هلصاح ءاّزاوج

 رهاط -هللا همحر- كلام دنع ثورلاف ءاًضيأ داهتجالاب تبث صنلاب فيفختلا تبث املف .(۲

 ولو «نيمرحلا لهأ دوقو هنأل ةالصللا عنيي ال هريثكو هليلق ءيشب سيل نيقرسلا ىليل يبأ نبا دنعو

 .ةرذعلاك هولمعتسا ال اس ناک

 تبثي يآ :ش ( امهدنع فيفختلا تبثي) :م مكحلا اذه يف داهتجالا زوجيو يأ :ش (اذهبو) :م

 تبثي فيفختلا ىلإ ةراشإ :ش ( ةرورض هيف نألو) :م دمحمو فسوي يبأ دنع ةساجنلا فيفخت

 اذه :ش (اهب قرطلا ءالتمال ) :م ثورلا ىلإ عجري هيف ريمضلاو « ةرورضلا وهو رخآ ءيشب امهدنع

 :م ةرورضلا يأ :ش (يهو) :م يثخلاو ثورلاب يأ ءاهب سانلا قرط ءالتما لجأل يأ ةرورضلا نايب

 يف ةساجنلا طوقس يف ةرثؤم اهنآ ىرت الآ « ةساجنلا فيفخت يف يأ :ش (فيفختلا يف ةرثؤم)

 . طاقسإإلا نود فيفختلا انبجوأف كانه ةرورضلا نود انه اه ةرورضلا نأ الإ ءةرهلا

 يف ةرورضلا نأ : لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( رامحلا لوب فالخب) :م
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 حسم اب رهطت ىتح ةرم فيفختلا يف ترثأ دقو لاعنلا يف ةرورضلا انلق . هفشنت ضرألا نأل

 ءامهنيب قرف -هللا همحر- رفزو ‹ محللا لوكأم ريغو محللا لوكأم نيب قرف الو اهتنؤمب ىفتكيف
 لخد امل هنآ -هللا همحر- دمحم نعو « لوكأملا يف امهقفاوو < لوكأملا ريغ يف ةفينح ابأ قفاوف

 يرلا

 نال) :م كلذ ملسن ال انأ باوجلا ريرقتو « هظيلغتب متلق دقو «هثور يف ةرورضلاك رامحلا لوب
 يف اهحتفو يضاملا يف نيشلا رسكب فشنت «قرعلا بوشلا فشنت نم هبرشت يأ :ش (هفشنت ضرألا
 .ثورلا فالخب ءاملا هب لتبي ءيش هنم ضرألا هجو ىلع ىقبي دق كلذك ناك اذإف لبقتسملا

 توبث يف الاق امع باوجملا ىلإ ةراشإ ثورلا يف اهركذ يتلا :ش ( ةرورضلا نأ انلق) :م

 ىفتكيف حسملاب رهطت ىتح ةرم فيفختلا يف ترثأ دقو لاعنلا يف) :م يه انإ ثورلا يف فيفختلا

 اهيف مكحلا نإف «ةرذعلاب ثورلل اًقاحلإ اًيناث اهتساجن يف ففخي الف ةرورضلا ةنؤمب يأ :ش (اهتنؤمب
 . قافتالاب كلذك

 ةءارقلا لصف يف رفسلا يف ةءارقلا ردق يف هركذ يذلا ليلعتلا فلاخي ليلعتلا اذه :تلق نإف
 لدتسي ثيح ىلوأ ةءارقلا فيفخت ىف رثوي نألف « ةالصلا طاقسإ يف رثأ رفسلل نأل هلوق وهو
 يف امهنيب ةفلاخم ال :تلق . ههجو امف انه اه هعنمو «كانه اًيناث هفيفخت ىلع ةرم فيفختلا دوجوب
 طاقسإلا ةصخر لبق نم رفسلا يف ةالصلا طرش طوقس نأل كلذو «سجن يف امهنم لك لب ىنعملا
 كلذك ناك املف «ملسملا يف ةينيعلا طوقسل ًالصأ ةعورشم ةييزعلا ىقبي ال نأ وهو اهيف مكحلاو

 ةءارقلا يف ناكف «طقف نيتعكرلا وه ضرفلا ناك عبرألاب ىتأ ول ءيش ًالصأ نكي مل نأك طقاسلا
 ظفلو «نيتعكرلا يف طاقسإلا ظفل -هللا همحر- فنصملا ىعار كلذلف ءاًيناث ال ءادتبا ذئنيح

 . انلق ام ىلإ ةراشإ ةءارقلا ردق يف فيفختلا

 ةساجن ةسجن اهلك ثاورألا [نأ] نايب دارأ :ش (محللا لوكأم ريغو محللا لوكأم نيب قرف الو) :م

 يف مهفالتحخا نأ ريغ «ثورلا ةساجن لصأ يف ةثالثلا انئاملع نيب قرف ال هنأ كلذ لاحو « ةفيفخ

 محللا لوكأم نيب يأ :ش (امهنيب قرف رفزو) :م هلوقب هيلإ راشأ رفز الإ كلذ يف قرفي ملو ءةفصلا

 لوكأم ريغ يأ :ش (لوكأملا ريغ يف ةفينح ابأ) :م قفاو رفز يأ :ش (قفاوف) :م محللا لوكأم ريغو
 ةفينح وبأ لاق امك ظلغم سجن وهف محللا لوكأم ريغ نم ناك نإ ثورلا نإ : لاق ثيح محللا

 يف يأ :ش (لوكأملا يف) :م -هللا امهمحر- اًدمحمو فسوي ابأ قفاو يأ :ش (امهقفاوو) :م اقلطم

 ءاًقلطم الاق امك ففخم سجن وهف محللا لوكأم نم ناك نإ ثورلا نإ : لاق ثيح «محللا لوكأم

 . رمامانلو ءلاوبألا يف امك ةساجنلا قح يف رثؤم لكألا لح نأل

 مجعلا قارع يف ةنيدم مسا ءايلا ديدشتو ءارلا حتفب :ش ( يرلا لخد امل هنأ دمحم نعو) :م
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 كلذ دنع وأ يراخب نيط هيلع اوساقو « اًضيأ عنمي ال شحافلا ريثكلا نأ ىتفأ ىولبلا ىأرو

 همحل لكؤي ام لوب نأل شحف نإو عنمي ال -هللا همحر- دمحم دنعو . -هللا امهمحر - فسوب

 . امهدنع لوكأم همحلو -هللا همحر- فسوي ىبأ دنع هتساجن ففخم هدنعرهاط

 دمحم ربق اهب ًاضیأ يهو نایراج نارهن اهیفو «هلثم يف اًمصنو اًخسرف اهترامع ردق نوکیو « ةریبک

 كلذلف .[.. .]روصنملا ةفالخ يف هكرت يدهملا نأل ديشرلا دلو اهبو ىئاسكلاو نسحلا نبا

 لوخد ناكو «سايقلا ريغ ىلع اهرخآ يف يازلا ةدايزب يزارلا اهيلإ ةبسنلاو «ةيدمحملا يرلا ىمس
 ريثكلا نأب ىتفأ) :م ثاورألا يف سالا ةيلب يأ :ش (یولبلا یآرو) :م دیشرلا نوراه عم يرلا دمحم

 ىلع یراخب خیاشم سایق يأ :ش (هیلع اوساقو) :م ىولبلا نم هيف امل :ش ( اًضيأ عنمي ال شحافلا

 ناك نإو « ةرورضلا نم هيف ال شحف نإو :ش (ىراخب نيط) :م -هللا همحر- دمحم لوق سايق

 اراصو اطلتخا اذإ بارتلاو ءاملا نأ يهو ةفورعم ةلأسم اذه ىلع ىنتبيو «تارذعلاب اًطلتخم هبارت

 امهيأ :ليقو «بلاغلاب :ليقو «بارتلاب :ليقو ءءاملاب هيف ةربعلا : ليقف «سجن امهدحأو اًنيط

 اًيش راص هنأل ءرهاط نيطلاف نيسجن اناك نإ : ليقو «رثكألا لاق هبو « رهاط نيطلاف اًرهاط ناك

 يأ :ش ( كلذ دنع وأ) :م ةحلمملا يف احلم اراص اذإ ريزنخلاو بلكلاو «تللخت اذإ رمخلاك رخآ

 يف هلوق نع هعوجر يأ :ش (ىوري فحل ا يف هعوجر) :م ىولبلا ةنيرقو يرلا دمحم لوخد دنع

 تباصأ اذإ مرج اهل يتلا ةساجنلا نأ هبهذم نأ مدقت دقو هنع ىوري كلدلاب هب رهطي ال هنأب فخلا

 ال :لاقف امهلوق ىلإ اذه هلوق نع عجرف لسغلا اهيف طرتشي لب «كلدلا اهيف ئزجي ال فخ ا

 . ماحزلا رثكو يرلا قيرط يف نيقرسلا ةرثك نم ىأر امل لسغلا ىلإ جاتحي الو «كلدلا اهيف ئزجي

 :م هرضي مل ينعي بوشلا يأ :ش ( هدسفي مل سرفلا لوب) :م بوثلا يأ :ش (هباصأ نإو) :م

 -فسوي يبآأو ةفينح يبأ دنع) :م بوثلا عبر غلبي نأب اًشحاف ريصي ىتح يأ :ش ( شحفي ىتح)

 لوكأم ريغ سرفلاف ةفينح يبأ دنع امأ ءهلصأ ىلع ىشم امهنم دحاو لكو :ش ( -هللا امهمحر

 يب دنع امأو مما ىلع اطاغم ام ناكل فراغا زار «راثآلا ضراعتل ففخم سجن هلوبو

 . رهاط سرفلا لوب هدنعف دمحم لوق يف مالكلا يقبو ففخم هلوبو لوكأم هنألف فسوي

 ينعي :ش (شحف نإو) :م ةالصلا زاوج عني ال يأ :ش ( عنمي ال دمحم دنعو) :م هلوقب هيلإ راشأ

 همحر دمحم دنع يأ :ش (هدنع رهاط همحل لكؤي ام لوب نأل) :م عبرلا ىلع داز نأب اًتشحاف راص نإو

 راشأو ءانركذ ام ىلع :ش (فسوي يبأ دنع) :م سرفلا لوب ةساحن يأ :ش ( هتساجن ففخف) :م -هللا

 فسوي يبأ دنع لوكأم سرفلا محل يأ :ش (امهدنع لوكأم همحلو) :م هلوقب مهمالك ىنبم ىلإ

 .هلصأ ىلع امهنم لکو دمحمو
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 همحل لكؤي ال ام ءرخ هباصأ نإو « راثآلا ضراعتل فيفختلاف -هللا همحر-ةفينح يبأ دنع امآو
 - فسوي ىبأو ةفينح ىبأ دنع هيف ةالصلا تآزجأ مهردلا ردق نم رثكأ رويطلا نم

 يف ليق دقو ةساجنلا يف فالتخالا نأ ليق دقو ‹ زوجي ال-هللا همحر-دمحم لاقو.-هللا مهمحر

 رادقملا

 لوب يف :ش (فيفختلاف ةفينح يبأ دنع امأو ) هلوقب هيلإ راشأ ةفينح يبأ لوق يف مالكلا يقبو
 : ثيدحو «ةلمجلا يف لوبلا ةراهط ىلع لدي نيينرعلا ثيدح نإف :ش (راثآلا ضراعتل) :م سرفلا

 . اًقلطم لوبلا ةساجن ىلع همومعب لدي « لوبلا نم اوهزنتسا
 هيف نأل «مدقتلا ةلالد نيينرعلا ثيدح يفو «خيراتلا لهج نإ ققحتي اإ ضراعتلا :تلق نإف

 . خوسنملاو خسانلا نيب ضراعت الف «اخوسنم نوكيف ةلثملا

 لوب يف هنكلو اًضراعت اهيف نأ انملس : هلوقب يقانغسلا مالك نم اذخأ لمكألا باجأ :تلق
 . اًظلغم اًسجن هلوب نوكيف ميرحتلا ةهارك هيف ةهاركلاو «لوكأم ريغ هدنع سرفلاو ٠ همحل لكؤيام
 ناكف داهجل ا ةدام ليلقت نع اًررحت لب « هتساجنل نكت مل سرفلا ةمرح نأب هصخلم اب هنع باجأ مث
 . اًقفخم نوكيف هلوب يف ضراعتلا ققحتي نكلو «هرؤس ةراهطب لاق اذهلو « اًرهاط همح

 يف مالسإلا رخف ركذ : لاقي نأ باوجلا ةصالخو رظانلا شوشي اب لمكألا لوط :تلق
 ‹لكؤي اًضيأ ةفينح يبأ دنع ينعي اعيمج مهلوق وهو ءاهمحل لكؤي سرفلا نأ : ريغصلا عماجلا»
 ةرقبلا محل لكأك ةحابإلا عنمت ال ةهاركلاو ءداهجلا ةدام عطق نع ىباحملا وهو هيزنتلل هرك اغنإو
 يف راثآلا ضراعت ضراعتلاب دارأ : ليقو . همحل لكؤيام لوبك هلوب نإف «ةيقنتلا لبق ةلالجلا

 اذهف ۰ 'لیخلا موحل يف نذآ ةَ هنآ يورو < لاغبلاو لیخلا مول نع یهن ہی هنآ يور هناف «همح
 . رامحلاو بلكلا لوب نوکی الف هجو نم لوکأم هنأل هلوب فیفخت يف ًالوق بجوي

 لكؤي ال ام ءرخ بولا باصأ نإو يأ :ش ( رويطلا نم همحل لكؤي ال ام ءرخ هباصأ نإو) :م
 رثكأ :ش ( مهردلا ردق نم رثكأ) :ماهوحنو نيهاشلاو يزابلاو رقصلا لم رويطلا نم همحل
 ةفينح يبأ دنع) :م بوثلا كلذ يف يأ :ش (هيف ةالصلا تأزجأ ) :م ءرخلا نم لاح هنآأل .بوصنم
 :ش (ةساجنلا يف فالتخالا نأ) :م يخركلا هلئاق :ش (:لیق دقو «زوجی ال : دمحم لاقو «فسوی يبآو

 . موحللاك دمحم دنع ںجنو امهدنع رهاط هنأ ينعي

 هنکل «قافتالاب سجن هنأ ينعي :ش (رادقملا يف) :م يناودنهلا رفعج وبأ هلئاق :ش (لیق دقو) :م

 ةياور ىلع -هللا امهمحر- ةفينح يبأ عم فسوي وبآو « امهدنع ظيلغ ةفينح يبأ دنع فيفخ

 .(۳۸۸) دواد یب ننس : فیعض (۱)
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 ‹ ففخت الف ةطلاخملا مدعل انه اه ةرورض الو ‹ ةرورضلل فيفختلا نأ لوقي وه حصألا وهو

 :لیق ءانالا يف عقو ولو ‹ ةرورضلا تققحتف رذعتم هنع يماحتلاو ءاوهلا نم قوذت اهنأ امهلو

 . هنع يناوألا نوص رذعتل هدسفي ال ليقو هدسفي

 مهفيالو «فلتخملا»و ‹«(ةموظنملا» يف حيرص وه امك يناودنهلا ةياور ىلع دمحم عمو يخركلا

 ىلع ةفينح يبأ عم «ريغصلا عماجل ا» يف فسوي ابآ نأ هنم مهفي يذلا لب « «ةيادهلا» ظفل نم اذه

 ىلع ةفينح يبأ عم «ريغصلا عماجلا» يف فسوي يب لوق مالسإلا رخف لعجو « اًعيمج نيتياورلا

 . ءرخلا ةساحن ةفحخ ةياور

 صن «حصألا وه رادقملا يف فالتخالا نوك يأ :ش (حصألا وهو) :م هتراهط ةياور ىلعو

 يف ركذ نكلو «داسفو نتن ىلإ ناويحلا عبط هلاح ام هنأل ‹(طيحملا»و «ناخ يضاق عماج »يف هيلع

 ثبحخو نتن رويطلا نم لصفني ال سيل : لاقفاذه فالخ « يسخرسلا طيحماو « نيطوسبملا»

 يف قرف ال هنألو «رهاط عيمجلا ءرخ نأ انفرعف «دجاسملا نع رويطلا نم ءيش ىحني الو ةحئار

 . همحل لکژي ال ام نيبو همحل لکژی ام نیب ءرخل ا

 ءرخ :يوونلا لاقو .اهفلع ةرثكل اطلس ناك نإ سجن رامحلا ءرخ : ليق «ىبتجملا» يفو

 لوبو اهلوبب سأب ال :دمحم نعو «سجن اهلوبو ةرأفلاو زقلا دود ءرخو «ىولبلل رهاط جاجدلا

 وبأ لاق هبو رهاط هلوب :دمحم نعو «ىولبلل هب سأب ال بايثلا ىلع لوبلا نم داتعي يذلا رونسلا
 زارتحالا رذعتل ءيشب سيل اهؤرخو سفانخلا لوبو :« حاضيإلا» يفو « هفيفخ : ليقو ‹ رصن

 . رهاط روفصعلاو مامحلا ءرخو «هنع

 نوكي اغنإ ةساجنلا فيفختب لوقي دمحم يأ :ش ( ةرورضلل فيفختلا نأ لوقي وه) :م

 لكؤي ال يتلا رويطلا هذه ةطلاخم مدعل يأ :ش ( ةطلاخملا مدعل انه اه ةرورض الو) :م ةرورضلل

 دوجول روفصعلاو مامحلا فالخب ظلغت لب :ش (ففخت الف) :م تويبلا يوأت الو سانلا عم اهمحل

 . امهيف ةطلاخلا

 نم قرذت) :م رويطلا هذه نأ يأ :ش (اهنأ) :م فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش (امهلو) :م

 ‹ برضي برضو رصني رصن باب نم قرذيو « قرذي قرذ نم « ةمجعملا لاذلاب :ش (ءاوهلا

 هنأل « بعص هنع ظفحتلا يأ ( رذعتم هنع يماحتلاو ) هؤرخ رئاطلا قرذو « [هحلّسب یمر] هانعمو

 . ىولبلل تققحتف (ةرورضلا تققحتف ) ةيور ريغ نم ةتخب يتأي
 يف ام دفسي يأ :ش ( هدسفي : ليق ءانإلا يف ) :م رويطلا هذه نم ريط ءرخ :ش ( عقو ولو ) :م

 ءانإلا نوص ناكمإل شمعألا ركب وبأ اذه لاقو « تاعئاملا نم هريغ وأ ءام ناك ءاوس < ءانإلا

 نع يأ :ش ( هنع يناوألا نوص رذعتل ) :م يخركلا هلئاق :ش (هدسفي ال : ليقو ) :ماهوحنو ةيطغتلاب
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 اأ ‹ هيف ةالصلا تاأزجأ مهردلا ردق نم رثكأ رامحلا وأ لغبلا باعل وأ كمسلا مد نم هباصأ نإو

 ربتعا هنأ -هللا همحر- فسوي يبآ نعو . اًسجن نوكي الف . قيقحتلا ىلع مدب سيلف كمسلا مد

 هب سجنتي الف هيف كوكشم هنألف رامحلاو لغبلا باعل امأو . اًنسجن هربتعاف شحافلا ريثكلا هيف

 ‹ رهاطلا

 ڪک < هه د س ا ا هج

نوص نكي ثيح هيف ةرورض ال هنأل جاجدلا ءرخ هدسفي اولاق اذهلو ‹«روكذملا ءرخلا
 . هنع يناوألا 

 مهردلا ردق نم رثكأ رامحلا وأ لغبلا باعل وأ كمسلا مد ) :م بولا يأ :ش (هباصأ نإو ) :م

 مدلا نأل :ش ( قيقحتلا ىلع مدب سيلف كمسلا مد امأ ) :م بوثلا كلذ يف يأ :ش ( هيف ةالصلا تأزجأ

 عبط نألو « ةاكذ ريغ نم هلوانت لحي اذهلو « ضيبي كمسلا مدو « سمش اذإ دوسي قيقحتلا ىلع

 . ءاملا يف هنوكس مدي مل مد كمسلل ناك ولف « دراب ءاملا عبطو راح مدلا

 « رهاط هنكلو مد وه : مهضعب لاقو « ريغتي ام يأ ذخأ ام هنأ « مالسإلا خيش طوسبم» يفو

 يف اذك قورعلا يف ىقبي مدو لاحطلاو دبكلا مكح همكح راصف ةراهطلاب رمأل ًاسجن ناك ول هنأل

 . هيف نكيي ال مدلا نأل « نولي ام هنأ : هيفو ء«حاضيإلا»

 باجأ :تلق . ضقانت اذهو هافن مث مد هنأ ًالوأ - هللا همحر - فنصملا تبثأ : تلق نإف

 تابثإلا نأ لاقي نأ زوجي :تلق « مدلا ةقيقح يفنلابو مدلا ةروص تابثإلاب دارأ هنأب يزارتألا

 ىلع مدب سيل هنأ :روهمجلا لوق ىلإ ةبسنلاب يفنلاو ةقيقح مد هنإ :لاق نم لوق ىلإ ةبسنلاب

 . قيقحتلا

 قبلا مدو «فيعض وهو « ءامدلا رئاسب اًقاحلإ سجن وه : يعفاشلا لوق يف فسوي وبأ لاقو

 ‹ غازوألاو ةأدحلا مدو « حوفسمب سيل هنأل ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو «ءىشب سيل ثيغاربلاو

 سيل هنأل رشك نإو ةالصلا زاوج عني ال رهاط محللاو قورعلا يف ىقبي امو لئاس مد هنأل سجن

 نود هيف زارتحالا مدعل بايثلا يف هنع وفعم هنأ فسوي يبأ نعو . هلوانت لح اذهلو « حوفسمب

 ..توقلا

 ًامد نكي ملاذإف - قيقحتلا ىلع مدب سيل هنالف- هلوق ةجين اذه :ش ( اسجن نوكي الف) :م

 . ةالصلا عني الف ًاسجن نوكي الف ةقيقح

 . هنع ىلعملا ةياور هذهو « ةرورضلل ًاففخم :ش (اسجن

 الف) :م مدقت كشلا ىنعمو « اھرۇسك :ش (هيف كوكشم هنألف رامحلاو لغبلا باعل امأو) :م

 ‹رثك نإو ةالصلا زاوج عني الف ءرهاطلا بوثلا هيف كوكشم لاب سجنتي ال يأ :ش ( رهاطلا هب سجنتي

 نمدلوتي باعللا نأل ‹رثك اذإ ةالصلا زاوج ناعنيي رامحلاو لغبلا باعل نأ فسوي يبأ نعو
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 : لاق . هنع عانتمالا عاطتسي ال هنأل « ءيشب سيل كلذف ربإلا سوءر لثم لوبلا هيلع حضتنا نإو

 ةساجنلا نأل ‹ اهنيع لاوزب اهتراهطف اًيثرم اهنم ناك امف « ةيئرم ريغو ةيئرم : نابرض ةساجنلاو

 . عوفدم جرحا نأل هتلازإ قشي ام اهرثأ نم ىقبي نأ الإ اهلاوزب لوزتف نيعلا رابتعاب لحملا تلح

 .سجنلا محللا

 يأ :ش (هيلع) :م ةلمهملا ءاحلاو ةمجعملا داضلاب وهو ‹ شرشرت نإو يأ :ش (حضتنا نإو) :م

 (ربإلا سوءر لثم) :م ظيلغتلاب هتساجن ىلع عمجأ يذلا لوبلا هب دارأ :ش ( لوبلا) :م يلصملا ىلع

 ءيشب سيل يأ :ش ( ءيشب سيل كلذف ) :م طايخلا ةربإ عمج ةدحوملا ءابلا حتفو ةزمهلا رسكب :ش

 . هعم ةالصلا زاوج نم عنام الو «ربتعم

 ؟هيفن حصي فیکف دوج وم ءيش اذه :تلق نف

 مدعل عني ةلسملا سوءر لثم حضتنا ول امأ :« يفاكلا» يفو . . هباوج ملعي ريسفتلا نم :تلق

 ليلد ربإلا سوءر لثم باتكلا يف -هللا همحر- دمحم لاق ام رفعج يبأ هيقفلا نعو ‹«ةرورضلا

E DE SE 

 . «هعماج» يف يبوبحملاو يلاقبلا ركذ اذك داعأ مهردلا

 نيعلاب ىري يأ :ش (ةيئرم) :م ناعون يآ :ش (نابرض ةساجنلاو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 (ةيئرم ریغو) :م هلوق ینعم وهو رظنلاب كردي الو یری ال رخآلاو « ةرذعلاو مدلاك رظنلاب كرديو

 يأ :ش (اهنيع لاوزب اهتراهطف اّيثرم) :م ةساجنلا نم يأ :ش ( اهنم ناك امف) :م هوحنو لوبلاك :ش

 :ش (اهلاوزب لوزتف نيعلا رابتعاب لحملا تلح ةساجنلا نأل) :م هيف ددع طارتشا ريغ نم ةساجنلا نيع

 . اًضيأ نيعلا لاوزب يأ «ركذملا ريمضلاب هلاوزب خسنلا ضعب يفو « نيعلا لاوزب يأ

ا : عضاوم يف هيف مالكلا :ش (عوفدم جرحا نأل هتلازإ قشي ام اهرثأ نم ىقبي نأ الإ) :م
 لوأل

 ءانثتسا نأل ءاًظفل روكذم ريغ فوذحم هنم ىنثتسملا نأ : هصخلم ام يقانغسلا لاق « ءانشتسالا يف

يع لاوز هتراهطف ؛هريدقت ناکف هسنج نم سیل هنأل ‹حصي ال نيعلا نم رثألا
 نأ الإ « هرثأو هن

 : لاقي الف زوجي الف تبثملا يف هنم ىنثتسملا فذح نأب لكشتسا مث «هتلازإ تشي ام هرثأ نم ىقبي

 ةماقتسالا مدع دنعو «ىنعملا ةماقتسا دنع زوجي ال اذه نأب كلذ كردتسا مث «ديز الإ ينبرض

 الإ ينبرض : فالخب « اًموي الإ اهلك مايألا أرقي نأ زوجي هنأل ءاذك موي الإ تأرق : كلوقب زوجي

 نإف «ىنعملا هيف ميقتسي ام ليبق نم اذهو «اديز ينثتسيو لك هبرضي نأ ميقتسي ال هنإف « ديز

ميقتسم « هرثأ ةلازإ قشت ةروص يف الإ روصلا عيمج يف هرثأو هنيع لاوز هتراهطف : كلوق
 وهو « 
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 نم ضرعلا ءانثتسا اذهو : لاق هنإف لمكألا امأو . هحرش ىف ذئموي اذه ذخأ «ةياردلا» بحاص

 . اًعطقنم نوكيف نيعلا

 لب هنع باوجلاو «لاكشتشالا الو هنم ىنشتسملا فذح ءاعدا ىلإ ةجاح هل نكي مل :تلق

 ىقبت ال ةساجنلاف : ىنعملاو . اهلاوزب لوزتف : هلوق نم ءانثتسا انه اه الإ :لوقي نأ انه هجوألا

 (۲۳ ةيآلا : ةبوتلا) (هرون متي نآ الإ هللا ىبأيو : ىلاعت هلوق يف یبأي ظفل لمح امك اهنیع لاوزب

 ذئنیحف ‹یقبت الف ‹ لوزتف : هلوق ینعم انه كلذكو «دحاو ىنعمب امهب ديري آل : ینعم ىلع <«

 الف ةساجنلا لوزتف ىنعم نوكيف « باجيإ ريغ مالكلا نوك وهو ءانثتسالا اذه يف طرشلا دجو

 وهو لمكألا مالك ءيجيف يونعم هنإف ءهتلازإ شي يذلا اهرثأ ءاقب الإ اهنع لوزتف ةساجنلا ىقبت

 . حصي ال نيعلا نم رثألا ءانثتسا نأل ؛ يقانغسلا لوق ىفتناف نيعلا نم ضرعلا ءانثتسا

 ءيش ىلإ هعلق يف جايتحالاب ةقشملا مهفيرعتو ةحئارلاو نوللا وه رثألا نم دارملا نأ : ىناثلا

 . نانشألاو نوباصلاك ءاملا ريغ

 ؟؛ بيكرتلا هيضتقي يذلا ىنعملا لب « اذه ىلع سيل ىنعملا نأل ءىشب سيل ريسفتلا اذه :تلق

 ضيحلا مد نع ةي يبنلا تلأس راسي تنب ةلوخ ثيدح هيلع ليلدلاو ءرضي ال ءاملاب رثألا ةلازإ مدع

 يف دواد وبأ هجرخأ ««هرثأ كرضي ال» : ةي لاقف « ؟مدلا جرخي مل نإف : تلقف « هيلسغا» : لاقف «

 . نيقيرط نم يقهيبلاو يبارعألا نبا ةياور

 هازع ثيح يبارعألا نبا مهوو ‹«ميكح تنب ةلوخ ثيدح نم «ريبكلا » يف يناربطلا هاورو

 نألو < انركذ امك راسي تنب ةلوخ ثيدح نم هاور اغنإ دواد ابأ نإف «كلذك سيلو «دواد يبأ ىلإ

 نوللا نع ةرابع رثألا نألو « ةساجنلا مكح مهب طقسيف ةرورض كلذ ناك لزي ملاذإ رثألا

 . لقألا ردقو نتنلاو نيعلا رابتعاب لب نوللا رابتعاب تناك ام ةساجنلاو

 ضئاحلا نع -اهنع هللا يضر- ةشئاع تلأس : تلاق ةذاعم نع دواد وبأ ىور :تلق نإف

 ةياور يفو «ةرفص نم ءيشب هريغتلف هرثأ بهذي مل نإف «هلسخت : تلاق « مدلا اهبوث بيصي

 . ءاملا ريغ ءيش ىلإ جايتحالا نأ لدي اذهف « نارفعزلا رارفصاب : يمرادلا

 ترمأ اغإو ‹ يرورض روكذملا جايتحالا نأ ىلع لدي الف اًضيأو « فوقوم اذه :تلق

 . عوفدم وهو جرح هيفو قشي كلذ نإف « ةلازإلل ال نوللا رييغتل كلذب - اهنع هللا يضر -ةشئاع
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 « مالك هيفو « ةدحاو ةرم لسغلاب تلاز نإو نيعلا لاوز دعب لسغلا طرتشب ال هنأ ىلإ ريشي اذهو

 هنم دب ال رارکتلا نأل«رهط دق هنأ لساغلا نظ ىلع بلغي یتح لسغی نآ هتراهطف يئرمب سيل امو

 ثالثلاب اوردق امنإو « ةلبقلا رمآ يف امك نظلا بلاغ ربتعاف هلاوزب عطقي الو جارختسالل

 نع ةا يبنلا تلأس : لوقت نصحم تنب سيق مأ ثيدح نم هريغو دواد وبأ یور :تلق ناف
 . ءاملا ىلإ ردس ةفاضإ هيفف « ردسو ءامب هيلسغاو علضب هيكح» :لاق ‹«بوثلا يف نوكي ضيحلا مد

 هلاق «ةميمأ : سيق مأ مساو ءريغال ضيحلا مد رثأ عطقو ءاقنإلا يف ةغلابم اهرمأ اغنإ :تلق

 عماجلا حرش» يف يخركلا لاق ‹«نيعلا لاوز دعب هحير ءاقب ىفعيو « ةمازخ ليقو« يليهسلا

 : يزارتألا لاقو «مكح اهل نكي مل اهتحئار تيقبو لسغف ةريثك ةساجن هتباصأ بوثلا :«ريغصلا

 كلذ نع ىفعيف نوللاك فرصلا ءاملاب لوزي ال نأب ةقشم هتلازإ يف ام يقب اذإ الإ عضوملا اذه يف

 . «هرثأ كرضي الو ءاملاب هيلسغا مث هيصرقا مث هيتح» : ضيحلا مد يف يب هلوقل

 نم دواد وبأ هاور ثیدحلاو . امامت هب جتحیو هجرخ نم الو ثیدحلا اذه دحأ نيبي ملو :تلق

 تيأرأ ةَ هللا لوسر اي : تلاقف ةي هللا لوسر ةأرما تلأس : تلاق « ركب يبأ تنب ءامسأ ثيدح

 ضيحلا نم مدلا نكادحإ باصا اذإ» :لاق ؟ عنصت فيك ةضيحلا نم مدلا اهبوث باصأ اذإ انادحإ

 . هرثأ كرضي الو هيف سيلو « « لصتل مث ءاملاب هحضنتل مث هصرقتلف

 «هدعب لسغ ىلإ جاتحي ال ةدحاو ةرب تلاز اذإ ةساجنلا نيع نأ ىلإ ةراشإ هيف :ثلاثلا عضوملا

 ( نيعلا لاوز دعب لسغلا طرتشي ال هنأ ىلإ ريشي) :م يرودقلا ظفل يأ :ش (اذهو) :م هلوقب هيلإ راشأ

 فوطعملاو ءهلبق امم ةلصاو نإ ةملك :ش ( ةدحاو ةرم لسغلاب تلاز نإو) :م ةساجنلا نيع يأ سش

 . خياشملا فالتخا يأ :ش (مالك هيفو) :م تلاز نإو لزي مل نإ هريدقت فوذحم ةقيقحلا يف هيلع

 ةرمب تناك نإو رهطي : مهضعب لاقو «نيعلا لاوز دعب نيترم لسغي : يواحطلاو يناودنهلا لاقو
 : مالسإللا رخف يف اذكو «هدعب اًنالث لسغي :“ يردركلا عماج» يفو .«طوسبملا» يف اذك ةدحاو

 يذلا سجنلا يأ :ش ( يثرمب سيل امو) :م . «ريبكلا عماجلا» يف هركذ ءنيعلا لاوز دعب اًنالث لسغي

 يف لصأ نظلا نأل :ش ( رهط دق هنأ ساغلا نظ ىلع بلغي ىتح لسغي نأ هتراهطف) :م نيعلاب یری ال

 . عرشلا

 . نظ الو رهط نونجملا وأ يبصلا لسغ ول :تلق نإف

 هتساجن لاوز امهنظ ىلع بلغو سجنلا بوثلا ىلع ىرج يذلا ءاملا لثم امهلسغ :تلق

 .انهاه ةساحن الو هلامعتسا لاوزب

 ام لاوزب اتيقيو ًاعطق ملعي ال ينعي :ش (هلاوزب عطقي الو جارختسالل هنم دب ال راركتلا نأل) :م
 :ش ( ثالثلاب اوردق امنو) :م تهبتشا اذإ :ش ( ةلبقلا رمأ يف امك نظلا بلاغ ربتعاف) :م يئرمب سيل
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 ظقيتسملا ثيدحب كلذ ديأتيو « اريسيت هماقم رهاظلا ببسلا ميقأف مهدنع لصحي نظلا بلاغ نأل

 جرختسملا وه هنأل ةياورلا رهاظ يف ةرم لك يف رصعلا نم دب ال مث همانم نم

 :م ثالثلا دنع يأ :ش (مهدنع لصحي نظلا بلاغ نأل) :م ثالثلاب نومدقتملا خياشملا ردق اغإ ينعي

 (اريسيت) :م نظلا بلاغ ماقم يأ « ميم لا مضب :ش (هماقم) :م ثالثلا وهو :ش ( رهاظلا ببسلا ميقأف)

 ريدقت ديأتي يأ :ش (كلذ ديأتيو) :م لوعفم هنأل بوصنم وهو ريسيتلا لجأل ريسيتلا ىرج يأ :ش

 سمغي الف همانم نم مكدحأ ظقيتسا اذإ» : هَ هلوق وهو :ش (همانم نم ظقيتسملا ثيدحب) :م ثالثلا

 دقو « باتكلا لوأ يف ثاحبألاو ماكحألا نم هيف ام عم اذه رم دقو «اًئالث اهلسغي ىتح ءانإلا يف هدي

 . ىلوأ ةققحتملا ةساجنلا يفف «ةموهوملا ةساجنلا يف ثالث طرش

 :ش (ةياورلا رهاظ يف) :م جارختسالا ةوق هل رصعلا نأل :ش (ةرم لك يف رصعلا نم دب ال مث) م

 . رهطي ةملاثلا يف رصعو اًنالث لسغ اذإ هنأ لوصأللا ةياور ريغ يف دمحم نع يور امع هب زرتحا

 عئاب تسجنت اذإ ةطنحلاك رصعني ال اميف امأ ءرصعلاب رصعني اميف رصعلا طارتشا نأ ملعا مث

 اًئالث لسغي فسوي يبأ دنعف سجنت اذإ ريصحلاو سجني ام هومملا نيكسلاو ديدحلاو درجلاو

 يبألو « رصعلاب الإ لوزت ال ةساجنلا نأل ادبأ رهطي ال : دمحم لاقو ‹ رهطيف ةرم لك يف ففجيو

 (جرختسملا وه هنأل) :م . هاوس قيرط ال ذإ جارختسالا يف رصعلا ماقم موقي فيفجتلا نأ فسوي

 .ةساجنلا جرختسي يذلا وه رصعلا نأل يا نش

 «بهذملا رهاظ يف اًنالث هلسغ بجو ىلوألا ةرملا نم ةلصفنملا ةلاسغلا نم حضتتنا اذإ : عورف

 يفو «رصعب نيترم لسغي ةيناثلا ةرملا يفو «نيترم لسغي : -هللا همحر- يواحطلا ةياور يفو
 عيمج يف مهدنع طرش عفنلاو «ددعلا رابتعا ىلع ةلبانحلاو يعفاشلا دنعو ¢ ةرم ةثلافلا

 . يوونلاو «ىنخملا» ىف ةمادق نبا هركذ «تاساجنلا

 يبآ دنع هلسغ هئزجي الو اهدسفآ رابآ ر شع يف بنج لستغا : «بذهملا حرش» يفو

 نإف « نكي مل وأ « ةيقيقح ةساجن هندب ىلع ناك ءاوس ارهاط ةيناثلا نم جرخي دمحم دنعو «فسوي

 ةثالثلا هايملاف نكي مل نإو ‹ ةلمعتسماهدعبامو ةسجن ةثالثلا هايملاف ءىش اهنم هندب ىلع تناك

 رشع يفو ‹ فسوي يبأ دنع رهطي الو امهدنع رهطف يناوأ رشع يف هدي لخدأ ول اذكو « ةلمعتسم

 .دمحم دنع رهطي الو -هللا همحر- ةفينح ىبأ دنع رهطي لخ رارج

 : لیقو «هلكأ حابي : لیق «ًالخ تراص مث تتامو رمح يف ةرأف تعقو : (طيحملا »يف اذك

 تراص ولو ءًالخ رمخلا ريصي نأ لبق تجرحخأ اذإ اذه «لح الإو لحي ال تخفتنا نإ : ليقو ءال

 . لحت ال اهيف ةرأفلاو الخ

 ةرأفلا ءرخ عقو ولو ۰ اسجن نوكي نأ بجي للخت مث رمخت مثريصعلا يف بلكلا عقو ولو
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 . دايز نب نسحلا دنع نهدلا دسفيو « اهلكأ زجي مل تنحطو ةطنح زيفق يف

 يفو . همعط ريختي ملام ةطنحلاالو نهدلادسفيال : يزارلا لتاقم نب دمحم لاقو
 ال ءالا وأ نهدلا يف عقو ولو .اًبلص ناك اذإ لكؤيو زبخلا نم ةرأفلا ءرخ ىمري :“ ينانيغرملا»
 لخلادسفي ال :(صفح يبأ دهازلا خيشلا لئاسم» يفو ًاليلق ناك اذإ ةطنحلا يف اذكو «هدسفي

 .هتبرشل يل ناك ول :ريرضلا قاحسإ يبأ نعو « ديزلا الو

 وبأ هيقفلا ركذو « ةسجن نيليبسلا نم ةطقاسلا ةدودلاو « اًداش ًالوق الإ سجن ةرهلا لوبو
 . اًضيأ ةرهاط يهف محللا نم تطقس نإو « ةرهاط اهنأ : «ةياورلا بئارغ» يف صفح

 لاق هبو « ةسجن رارتجالا نم هفوج نم جرخيام ءارلا ديدشتو ميجا رسكب ريعبلا ةرجو
 ءهبرشب سأب ال : لتاقم نب دمحم لاقو «هبرش زوجي ال ريصعلا نم برش ول رامحلاو « يعفاشلا
 . سجن لاس مث دمجت اذإ ةساجنلا راخبو انباحصأ لوق فالخ اذه : ثيللا وبأ لاقو

 قورخ ثالثب حسي ةماجحلا عضوم . حيحصلا يف سجني ال : “ينانيغرملا» يف لاقو

 سجنلا ريصحلا . هلسغ طرتشي : فسوي يبأ نعو «ثيللا وبأ هركذ لسغلا نع هئزجيو «باطر
 : «ةريخذلا» يفو «تارم ثالث ءاملا هيلع ىرجأ ةبطر تناك نإو «هكلد ةسباي هتساجب تناك نإ
 .دمحمل اًقالخ -هللا همحر-فسوي يبأ دنع رهطي

 تيملا رامحلاك رهطت :ليق «اًبارت تراص اذإ ةرذعلا رهطيل ةليل راج رهن يف لعجي طاسبلاو
 فسوي يبأ لوق دنعو امهدنع : ةريخذلا يف لاق .دمحم دنع احلم راص ىتح ةحلمملا يف عقواذإ
 . فالخلا اذه ىلع يهف اًدامر تراصو رانلاب تقرحأ اذإ ةرذعلاو نيقرسلا اذكو ٠ سجن

 لوزت ةسجنلا رونتلا ةلب اذكو «رهطت مدلا لاز ىتح قرحأ اذإ ةاشلا سأر :“يواتفلا» يفو
 : مهنم يرضحلا يف لاقو . رانلاب قارحإلاب رهطت ال ةسجنلا نايعألا : يعفاشلا دنعو «قارحإلاب
 . مهدنع ناروهشم ناهجو ةساجنلا ناخد يفو «ةرهاط ءايشألا هذه دامر

 لب يناوألا وأ رجلا وأ رجحلا تباصأ اذإ ةساجنلا ةلازإ يف تيقوت ال : «ةريخذلا» يفو
 تناک ءاوسو نول الو معط الو ةحئار اهل یقبی الو اھتراھط لساغلا نظ ىلع بلغی یتح لسغی
 . ادبأ رهطي ال ديدجلا فذخلا نأ دمحم نعو « ةثيدح وأ ةيدق تناك وأ هريغ وأ فذخ نم ةينآلا

 تيقب نإو ءرمخلا ةحئار اهل قبت ملاذإ رهطت تارم ثالث تلسغ ول رمخلا ةناح «ينانيغرملا يفو
 . حيحصلا يف رهطت الخ تراص مث رمخلا يف ءاملا بص ولو . الف

i O O OT 
 ىتح رمخلاب تخبط نإو « -هللا همحر- دمحم لوق وهو لحيال : « يواحطلا حرش»يفو
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 اذإ : ةفينح يبأ نعو . ةخبط لك دعب ففجيو ةرم لك يف خفتنت تارم ثالث هدعب خبطي [. . .]

 . ادبأ رهطت ال تبلق مث رمخلا يف ةطنحلا تعقو ولو .دمحم لوقل ادبأ رهطت ال رمخلاب تخبط

 . ةليح هل سيلو لكؤي ال رمخلا هتباصأ اذإ قيقدلاو

 هدعبو اًنالث لسغلاب محللا رهطي نايلغلا لبق [محل هب] ردق يف رمخ بص ٠: ةريخذلا» يفو

 . دبزلاب هففجيو ةرم لك يف ففجيو «رهاط ءا ةرم لك تارم ثالث ىلغي : ليقو «رهطي ال

 هدي غبص ولو . رهطي اهرثأ بهذو لخلا هيف بص ولو « لسخلاب رهطي ال رمخلاب نجع يذلا زبخلاو

 وهو رهاط وهف نوللا يقبو نيعلا تلازف هلسغف مد وأ رمخ وأ لوبب طلخ نأب هرعش وأ سجن ءانحب
 . حيحصلا

 لب اهقلح همزلي ال ةيحللاك رعش اهيلع ناكو رهطي ال :انلق نإف : «يواحلا بحاص لاق

 فلتلا نمأ نإف مسولاك لصي ال ام ناك نإو «ندبلا ىلع اذكو ةالصلا داعأ لصتا اذإف «يلصي

 ولو ‹ ناهجوف لعف يذلا وه ناک نو «هکرت هيلع ههرکأ هریغ ناکو زواج ناو «هعطق همزلی

 . حصألا ىلع نهدلا رثآ هرضي الو ترهط سجن نهد نم هدي لسغ
 لعفي اذكه «لوألا رادقملا ىلإ دوعي ىتح ىلغيو ءاملا هيلع بصيو ًأفكي لسعلا سجنت ولو

 ىلع ءاملا بص مث هدسج ىلع ءالا بصو مامحلا يف رزتا اذإ [. . .] سبدلا اذه ىلعو « اًئالث

 . هتراهطب مكحي رازإإلا

 ةلبلا رانلا ةرارح تلكأ نإف « هيف تقرح مث ةسجن ةلتبم ةقرخب هتحسم مث رونتلا ترجس ةأرما

 . زبخلا سجني ال رونتلاب زبخلا قاصلإ لبق

 ام ىلع امد هلصأ ناك نإو ةيودألا يف لعجيو ماعطلا يف لكؤي لاح لك ىلع لالح كسملا

 قرع وهف : ليق امك يرب رونس قرع رهاط : «رحبلا» يف ءرونس نبل ناك نإ دانزلا امأو . دعب ليق
 . محللا لوكأم ريغ

 امآو « ةحوبذم تناك نإو هتالص زوجت ال مهردلا ردق نم رثكأ ةيح دلج هعمو ىلص يذلا

 ىلإ ةمئألا سمش راشأو .رهاط هنإ : ليقو «سجن هنإ : ليقف « خياشملا فالتحخا هيفف ةيحلا صيمق

 . حصألا يف رهاط مئانلا مف نم ليسي يذلا ءاملا . رهاط هنأ حيحصلا

¥# ¥ 

V۲ 



 ءاجنتسالا ىف لصف

 (ءاجنتسالا يف لصف) :م

 : عاونأ هيف « مالكلا ماكحأو ءاجنتسالا نايب يف لصف اذه یا

 هركذف «ةينيعلا ةساجنلا ةلازإ ءاجنتسالا نأل «بابلا اذه يف لصفلا اذه ركذ هنأ : لوألا
 . ءوضولا ننس ركذ دنع هدروي مل هنأ يف دمحم عبتا وهو يرودقلا هيف فنصلا عبتا اتضيأو ‹قشأ

 . اهتحت لئاط ال ىرخأ هجوأ هيف ليقو
 «ءاجنتسا يجنتسي ىجنتسا : لوقت «لاعفتسا نزو ىلع وهو ءاجتتسالا ىنعم يف :يناثلا

 : نيمسق ىلع وهو بلطلل هيف نيسلاو

 . ةباتكلا هنم تبلط يأ « هتبتكتسا وحن حيرص :امهدحأ

 ىنعملا لب حيرص بلط انه سيلف « طئاحلا نم دتولا تجرختسا وحن اريدقت نوكي نأ :يناثلاو
 . بلطلا ةلزنم كلذ لزنو « جرخت ىتح ىلبحلاو ءقلطملا لوأ هل

 . امهيأ نم ءاجنتسالا :تلق نإف

 وهاذهو «هعضوم نع وجنلا لوزي ىتح فطلتي لزي مل يجنتسملا نإف « يناثلا نم :تلق
 . انه قيقحتلا

 ال ام ىلع دوصقملا ديفي كلذ سيلو «هيلعاوتكسو بلطلل نيسلا : اولاق حارشلا رشكأو
 هسفن ةطئاغلا ىجن :لاقي «ثدحأاذإ ىجنأو ىجن : لاقي «نطبلا نم جرخي ام وجنلاو ٠ ىفخي
 اجن :لاقي «ناعم ةداملا هذهلو هلسغ وأ وجنلا عضوم حسم يأ ىجنتسا : يعمصألا لاقو «وجني
 « تشعبناو تعرسأ يأ ادودم ءاجن اًصضيأ توجنو رصقلاب ةاجنو « دملاب ءاجن وجنياذك نم
 لاقو «يعمصألا نع« اهبطر تطقتلااذإ لحنلا.. . . . ] الالف توجنو «عرسأ يأ : ىجنتساو
 باحسلا وجنلاو « اجن عمجلاو «رصقلاب ةاجنلاو ءاتهعطق اذإ ةرجشلا نوصغ توجن : اًضيأ
 اوج هتوجن : لاق ء[. . . .] ليسلا هولعيال عفترملا ناكملا اجنلاو ءنونلا رسكب اجن عمجلاو [. . .]
 نم هلصأو ثدحأ اذإ ىجنأو اجن : برغملا يفو .ردصمو مسا ىوجنلاو «هتيجان كلذكو «هترراس
 عضوم حسم اذإ ىجنتسا :اولاق مث « ةجاحلا ءاضق تقو اهب رتستي هنأل عفترملا ناكملا وهو ةوجنلا
 ىعارت نأ نكي : تلق ءرماذإ دلجلا ىجن نم :ليقو ءهلسغ وأ نطبلا نم جرخيام وهو وجبنلا
 . بابلا اذه يف ءاجنتسالا ظفل يف ةروهشملا يناعم ا

 نيليبسلا نم يراحلا ةلازإ نع ةرابع اهلك رامجتسالاو ةياطتسالاو اجمال یس نأ :يناثلا

 صتخي رامجتسالاو «هوحنو رجحلاك هريغو ءاملاب نانوكي ةباطتسالاو ءاجنتسالاف ¢ هج رخم نع
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 هسفن بيطي هنأل بيطلا نم معأ ةباطتسالاو ‹ راغصلا ىصحلا يهو «رامجلا نم ذوخأم راجحألاب

 ءاربتسالاو ءاقنتسالاو ءاجنتسالا يقبو معأ ةباطتسالا اذه ىلعف : تلق «ثبحخلا ةلازإب

 . هانركذ دق ءاجنتسالاف . هازنتسالاو

 هتدعقم كلدي نأ وه : مهضعب لاقو . امهوحن وأ ردملاو رجح اب ةواقنلا بلط ءاقنتسالاو

 نقيتي ىتح هتدعقم كلدي نأ وه : مهضعب لاقو . ىرسيلا هديب كلذو ةهيركلا ةحئارلا بهذت ىتح

 . فافجلل تبرق اهنأ

 لمعتسملا ءاملا نم ءيش هنم رطقي ال ىتح ةقرخلاب وأ ةفشنملاب فشني نأ وه : مهضعب لاقو

 . بوثلا ىلع

 هنع لوزي ىتح ضرألا ىلع هلجرب ضكري نأ وهو ةءاربلا بلط وهف ءاربتسالا امأو
e J 

 . لوبلا نع دعبلا وهو ةمجعملا ءازلا نوكسو نونلا مضب هزنلا بلط وهف هازنتسالا امأو

 ‹ ةريغملا ثيدح نم ملسم ىور : داعبإلا ةجاحلا ءاضقو ءاجنتسالا بادآ يف :ثلاثلا عونلا

 : لَك هنأ يذمرتلاو دواد وبأ یورو .هتجاح یضقفانع یراوت یتح م هللا لوسر قلطنا : لاق

 نف طا ا ف فأ نب ی نک یا اک یزو دا تا 6

 نع ديبع وبأ هاو« لبنلا اودعأو « ثالثلا نعالملا اوقتا :١ لوقي الب يبنلا عمس رمع نع يبعشلا
 حتفو نونلا مضب وهو ءاجنتسالل ةراجحلا يه : لبنلا : لوقي هتعمس : لاقو «نسحلا نب دمحم

 ًالبن تيمس حتفلاب لبنلا :نولوقي نوثدحملاو : ديبع وبأ لاقو« يعمصألا هلاق «ةدحوملا ءابلا
 نعو . ةجاحلا ءاضقل ريبكلاو « لبن راغصللو « لبن ماظعلل لاقي « دادضألا نم اذهو ءاهرغصل

 شئاح وأ فده هتجاح ءاضقل ةه هللا لوسر هب هزنتسا ام بحأ ناك : لاق رفعج نب هللا دبع

 . ملسم هاور «لخن

 شئاحلاو ٠ [. . .]ضرألا نم عفتراام ليقو « ميظع ءيش لك فدهلا : « سرافلا» لاقو

 نبا نعو ‹ ضرألا نم وندي ىتح رتسلا ةمادإو لخنلا ةعامج ةمجعملا نيشلاو ةلمهملا ءاحل اب

 « "” ضرألا نم وندي ىتح هبوث عفري ال ةجاحلا ءاضق دارأ اذإ ناك اي هنأ -هنع هللا يضر-رمع

 . ينابلألا ةمالعلا هححصو « )١/ ٠١١( ةجام نباو ‹ (۱۷ /۱) يئاسنلاو « )١/١( دواد وبأ هاور : حيحص (۱)

 . بيرق هجیرخت يتأي (۲)
 . )٦/١( دواد يبأ حيحص رظنا : ٤( /۱) دواد وبآ هجر خا :حیحص (۳)
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 لوسر عم سيق نب هللا دبع همساو يرعشألا ىسوم يبأ نع لوبلل ناكم ا [. . . .] دواد وبأ هاور

 لوبي نأ مكدحأ دارأ اذإ : لاق مث « لابف رادج لصأ يف اًنمد ىتأف لوبي نأ دارأف موي تاذ ةه هللا

 ءاوهلا يف لوبلا ةهاركو « لهسلا نيللا ناكملا « ميلو ةلمهملا لادلا حتفب : ثمدلا «""هلوبل دتريلف
 . ءاوهلا يف لوبلا هركي ناك مالسلا هيلع هنأ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع

 لوسر باحصأ نم ناكو يمرضحلا ثيدح يفو « فيعض وهو رعنلا فسوي يبأ دنسم يفو

 ٠ مامإلا »يف هركذ ««هيلع دريف هلوبب حيرلا لبقتسي الف مكدحأ لاب اذإ» : لاق ب هنأ ةا هللا

  همتاخ عضو ءالخلا لحد اذإ ةا هللا لوسر ناك -هنع هللا يضر- سنا نع « هللا مسا هيلع

 يف هللا ركذ ةهاركو . حيحص نسح ثيدح :لاقو « يذمرتلا هاورو ركنم : لاقو « دواد وبأ هاور

 لاق هبو «ةمركعو يبعشلاو دهاجمو ءاطع لوق وهو «اذكه سابع نبا نع يور « ءالخلا

 . هلامارتحاو ىلاعت هللا مسال اهكرتب طايتحالا وهو انباحصأ

 نب ذاعم ثيدح نم دواد وبأ ىور «نعالملا ءاقتاو هتحابإ يعخنلاو كلام نع يورو

 ةعراقو دراوملا يف زاربلا ثالفلا نعالملا اوقتا» : هيَ هللا لوسر لاق: لاق -هنع هللا يضر-لبج

 . طئاغلا نع ةيانك ةدحوملا ءابلا رسكب زاربلاو "٠ «لظلاو قيرطل

 يف لابي نأ ىهن مالسلا هيلع هنأ» : سجرس نب هللا دبع نعاّضيأ دواد وبأ ىورو

 لوسر ىهن لوحكم نع «ليسارملا» يفو « نجلا نكاسم اهنإ : لاقي ناك : ةداتق لاق «رحجلا

 ةلبق يف لابي نأ نع ىهني نأ رمع رمأ ةا هنأ زلجم يبأ نعو « دجاسملا باوبأ يف لابي نأ ةَ هللا
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 يئاسنلاو دواد وبأ E  «لستغملا يف لوبلا نع ىهن هنأ» : ب هنعو « عمتجللا ءاملا فاقلاو

 يمرادلاو

 . ٤ ص دواد يبأ فيعض رظنا . (۲ /۱) دواد وبآ هاور : فیعض (۱)

 سنأ نع يرهزلا نع دعس نب دايز نع جيرج نبا نع فرعي اغ إو « ركنم ثيدح اذه : دواد وبأ لاق : فيعض (۲)

 دواد يبأ فيعض رظنا . مامه الإ هوري ملو « مامه نم هيف مهولاو . هاقلأ مث قرو نم اًتاخ ذختا ةي يبنلا نأ

 .(٦ص)

 . (۹/۱) دواد يبأ حيحص رظنا « (۱۱۹/۱) ةجام نباو « (۷ /۱) دواد وب هاور : نسح (۳)
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 . (۷ص) دواد يبأ فيعض رظنا . ةداتق ةنعنع نع ًالضف هيف ملكتم ذاعمو . سجرس هللا دبع نع ةداتق نع

 ناك : نمحرلا دبع وأ لاقو . )٥۷( « ينابلألل هحيحص» يف يئاسنلا هاورو « (۲۸) دواد وب هاور : حیحص )٥(

 . رانيدب الإ ثيدحلا اذهب ثدحي ال بوقعي
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 «هيف لستغي مث همحتسم يف مكدحأ نلوبي ال » : ةي هللا لوسر لاق لفخم نب هللا دبع نعو
 - ةريره يبأ نع « ةجاحلا ءاضق يف يعقلا بنتجيو «  ةعبرألا هجرخأ «هنم ساوسولا ةماع نإف
 سلج اغأكف [ هيلع] لوبي وأ طوغتي ربق ىلع سلج نم» : هي هللا لوسر لاق -هنع هللا يضر
 ينإ» : لقيلف ءالخلا لوخد دنع ركذلا نم ءاج ام « يوغبلا رفعج وبأ را ج لع
 . ةعامحلا هجرخأ «« ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ

 نجلا ناركذ نم مالسلا هيلع ذاعتساف « ةثيبخ عمج ثئابخلاو ثيبخ عمج نيتمضب ثبخلاو
 . مضلا باوصلاو طلغ وهو ءابلا نوكسب نولوقي نيثدحملا ةماعو : يباطخلا لاقو « مهڻانإو

 . ناطيشلا وأ رفكلاو درلا هانعمو نوكسلاب ديبع وبأ ركذو « اًميفخت اهنيكست زوجي :تلق
 اذإ مدآ ينب تاروعو نجلا نيعأ نيب ام رتس» : ءَ هللا لوسر لاق -هنع هللا يضر- يلع نعو

 نعو :تاجحلا ملا ركي را« ةجام نبا ةجرخا ١ هللا مب ل وقي نأ فكل لغد
 « «كنارفغ »: لاق ءالخلا نم جرح اذإ ةي هللا لوسر ناك : تلاق -اهنع هللا يضر -ةشئاع
 . ةعبرألا هجرخأ

 لاقو ««ريصملا كيلإو انبر كنارفغ»: ةدايز ةيرخ نبا ةهج نم يقهيبلا ىورو
 هللا ركذ هكرت نم رفغتسا هنآ : امهدحأ :نالوق عوضوملا اذه يف كنارفغ ببس يف ليق : يباطخل ا

 . «هنم ساوسولا ةماع نإ» هنم يناثلا رطشلا الإ حيحص : لاقو ء ينابلألا ةمالعلا هركذ . )۲١( يذمرتلا هاور (1)
 ضعب هيف صخرو . هنم ساوسولا ةماع : اولاقو « لستغملا يف لوبلا ملعلا لهأ نم موق هرك دقو : یسیع وبا لاق

 . هل كيرش ال هللا انبر : لاقف ؟ هنم ساوسولا ةماع نإ : لاقي هنإ : هل ليقو « نيريس نبا : مهنم  ملعلا لهأ

 نب دمحأ كلذب انثدح : ىسيع وبأ لاق . ءاملا هيف ىرج اذإ لستغملا يف لوبلا يف مسو دق : كرابملا نبا لاقو

 . ينابلألا حيحص . كرابملا نب هللا دبع نع « نابح نع «يلمآلا ةدبع

 . )۹٦7١( ىنابلألل ةفيعضلا ةلسلسلا رظنا : فيعض (۲)

 نب ةيواعمو دوعسم نباو يردخلا ديعس يبأو سنأو يلع ثيدح نم يور 2 (۱۸) ص ةجام نبا هاور : حیحص (۲)

 دمحم انثدح :الاق )١/ ١١١۷( ةجام نباو ءركاش ةعبط ٥٠۳( /۲) يذمرتلا هج رخأف يلع ثيدح امأ . ةديح

 يبأ نع يرصنلا هللا دبع نب مكحلا نع رافصلا دالحخ انثدح ناميلس نب ريشب نب مكحلا انثدح يزارلا ديمح نبا

 اذهب وهو «ءالخلا» لدب «فينكلا» : لاق هنأ الإ ةجام نبال ظفللاو . هب اعوفرم ىلع نع ةفيحج يبأ نع قاحسإ

 «ليلغلا ءاورإ» :رظنا . «نجلا نيعأ» :لاقو « ءالخلا مهدحأ» : لاق هنأ الإ يذمرتلا دنع يناشلا ظفللا

.(AA/ ۱) 

 يمرادلاو « ١١( /۱) يذمرتلاو « )١/١( دواد وبأو « (1۹۳) « درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ : حيحص )٤(
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 هيلع بظاو مالسلا هيلع يبنلا نأل « ةنس ءاجنتسالاو

 . ءالخلا یلع هثبل لاح

 : يناثلا « هسفن لبق نم ءالخلا ىلإ جرخملا : ليق ةرفغملا لأسي فيكف هب رومأم هكرتف :ليق نإف

 ردصم كنارفغو «ىذألا نم هصالخ نم ىلاعت هللا ةمعن ركش يف هريصقت نم اًقوخ رفغتسا

 مالسلا هيلع هل ناك : تلاق ةقيقر تنب ةميمأ نعو « كنارفغب رفغا وأ كلأسأ : ريدقتب بوصنم

 حتفب ناديعلاو « يقهيبلاو يئأسنلاو دواد وبأ هاور < ° ریللاب هیف لوبی هریرس تحت نادیع نم حدق
 د ةدرجتملا لاوطلا لخنلا ىهو ةناديع هدحاوو ¢ ةلمهملا نيعلا

 لاقو ‹ ينزملاو ريبج نب ديعسو نيريس نباو كلام لاق هبو :ش (ةنس ءاجنتسالاو) م

 . ةالصلا ةحص يف طرش وهو نيليبسلا نم ثولم جراخ لكو طئاغلاو لوبلا نم بجاو : يعفاشلا

 مدعو ةساجنلا نم ليلقلا وفع ىلع ينبم فالخلاو « روث وبأو دوادو نسحلاو دمحأ لاق هبو

 هيلع هتبظاوم ىلع ليلدلاو ءاجنتسالا ىلع يأ :ش (هيلع بظاو ةي يبنلا نال) :م مدقت دقو «هوفع

 . ةريثك ثيداحأ مالسلا

 تيأر ام :٠ تلاق -اهنع هللا ىضر- ةشئاع ثيدح نم «هننس» ىف ةجام نبا هاور ام اهنم

 "«ءام سم الإ طق طئاغ نم جرح ةا هللا لوسر

 اذإ لب ىبنلا ناك : لاق -هنع هللا ىضر- ةريره ىبأ ثيدح نم دواد وبأ هجرخأ ام اهنمو

 رخآ ءانإب هتيتأ مث ضرألا ىلع هدي حسم مث ىجنتساف ةوكر وأ روت يف ءامب هتيتأ ءالخلا ىتأ

i 

 ل هللا لوسر ناك -هنع هللا يضر- سنأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا هجرخأ ام اهنمو

 ۹ 9° ءالاب يجنتسيف ةزنعو ءام نم ةاودإ يوحن مالغ و انأ لمحأف ءالخلا لخدي

 ‹؟ةنس ءاجنتسالا : فنصملا لاق فيكف هبوجو ىلع لدي لعف ىلع ةَ ىبنلا ةبظاوم :تلق نإف

 . اًبجاو نوكي نأ يغبني ناكف هيلع بظاو ايب يبنلا نأل

 « ةنسلا ىلع ًاليلد مالسلا هيلع هتبظاوم لعجي هنأ حالطصالا اذه ىلع فنصملا ةداع :تلق

 اًبجاو نوكي ةرات لب اًقلطم بجاوب سیل هنکلو بجارلا ةرق ىف ىهو ةدكؤملا ةنسلا هدارم نكل

 ا وف جالا اوة غد نوب ةراتو اص نركب راتو هنس نوک ةراتو اض رف ترکي ة راتو

 .(۲۸) يقاسنلاو « )۲٤( دواد وبآ هاور : حیحص نسح (۱)

 )۲۸٤(. ةجام نبا - ينابلألا هححص : حيحص (۲)

 )۴١(. دواد يبأ ينابلألا هنسح : نسح (۳)

 )٤( يراخبلا هاور : حيحص )١/ ٠١( « ةراهطلا) ملسمو -١١( .
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 . مهردلا رادقم ةساجنلا تناك اذإ

 تناك اذإ ام ىهف ةنسلا امأو « مهردلا ردق نم رثكأ ةساجنلا تناك اذإ ام يهف ضرفلا امأو

 نم حير جرخ وأ ءيش نيليبسلا ريغ نم جرخ اذإ ام ىهف ةعدبلا امأو « هربد نود هلبق لسغي هنإف

 . ةعدب هيف ءاجنتسالاف ةدود وأ هربد

 وأ ءاملاب هنآ نيبي مل كلذكو « ةنس ءاجنتسالا نم عون يأ نيبي ملو همالك قلطأ فنصملا نإ مث
 عونو « ردملاو رجحلاب عون ناعون ءاجنتسالا :«مالسإلا خيش طوسبم» يفو . هوحنو رجحلاب

 هيلع هنأل « ةنس ةقرخلاو دوعلاو ةرهاطلا نايعألاك هماقم موقيام وأ رجحل اب ءاجنتسالاو «ءاملاب
 هيلع هنأل بدأ ءاملا عابتا -مهنع هللا يضر- ةباحصلا كلذكو ةبظاوملا ليبس ىلع هلعف مالسلا
 ةباحصلا ضعب نع يور اذكهو « بدألا دح وهو ىرخأ هكرتو هرم ءاملاب يجنتسي ناك مالسلا

 نسحلل ليق ىتح ةنس اننامز يفامأو .لوألا نامزلا يف اًبدأ كلذ ناك اغإ :انخياشم لاق
 ةباحصلا اذكو « ىرخأ هكرتو ةرم مالسلا هيلع هلعف دقو « ةنس نوكي فيك -هللا همحر-يرصبلا

 فالخ الو « نوطلثت متنأو ارعب نورعبی اوناک مهنإ : لاقف -امهنع هللا يضر- دوعسم نباو رمعک
 رجحلاب ءاجنتسالا ىلع لومحم ةنس ءاجنتسالا فنصملا لوق اذه ىلعف :تلق . ةيلضفألا يف
 هب حرصي امك ءاملاب الإ زوجي ال مهردلا ردق نم رثكأ جرخملا ةساجنلا تزواجت اذه عمو «هوحنو

 ىلع ةبظاوملاو « هيلع بظاو ةي يبنلا نأل ةنس وهو : عضوملااذه يف لمكألا لاقو . بيرق نع
 :ةسلا ليل كرتلاو كلذ

 اذهب ديق ىتح ةلمحجلا يف ءاجنتسالا كرت مالسلا هيلع هنأ نيعباتلاو ةباحصلا نم ركذ نم :تلق

 لاقو« لاؤسلا اذه نع باجأ :«يفاكلا» يفو « مالسلا هيلع هنع كرتلا لقني ملو «ديقلا
 . بجاوب سيل ءاجنتسالا نأ ملعي وفعم مهردلا ردق نأل ؛ بوجولا مدع دارملا نأ ليلدلاو :

 : لوقن لب «وفعم ريغ مهردلا ردق مصخلا دنع نإف « لمأت هيفو :ةياردلا» بحاص لاقو

 . همدع ىلع

 ةبظاوملا سفن هلوقو « بوجولا ىلع لدت كرتلا مدع عم ةبظاوملا نأل يتأي لاكشإلا : تلق

 مدع تبثي ملنإو« بوجولا ليلق ةبظاوملا سفن نأل « رظن هيف تبثي مل كرتلا مدعو ةنسلا ليلد

 رمألا سفن ناك نإو بوجولا هنم مهفي ديق ريغ نم ةبظاوملا ركذو « اًضيآ كرتلا تبشي مل كرتلا
 رمأب ظفللا حيرص ةلالد كرتي الو ربتعي ال ليلد هريغ دنع يناثلا لامتحالاو « همدعو كرتلا لمتحي
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 دوصقملا وه ام ربتعيف ءاقنإلا وه دوصقملا نأل هیقنی یتح هحسمب هماقم ماق امو رجحلا هيف زوجیو

 ; ميقاغ م وھۆم

 يأ :ش (هماقم ماق امو) :م رجحلا لامعتسا ءاجنتسالا يف زوجي يأ :ش (رجحلا هيف زوجيو) :م

 . كلذ وحنو دلجلاو نطقلاو ةقرخلاو دوعلاو بارتلاو ردملاك رجحلا ماقم ماق ام اًضيأ زوجيو

 هللا يضر- سابع نبا نع رجحلا لمع لمعي موعطم ريغ رهاط ءيش لكو :«ديفملا» يفو
 نم تايثح ةثالث وأ داوعأ ةثالث وأ راجحأ ةئالثب جنتسيلف هتجاح مكدحأ ىضق اذإ »ةي يبنلا نع -امهنع

 راجحألا ريغب زوجي ال : رهاظلا لهأ لاقو « ىعفاشلاو كلام لاق هبو ىنطقرادلا هاور « '«بارتلا

 ‹ ناويح نم ءزج الو مرج هل سیل نیعلل لیزم رهاط دماج لکب «ةيعفاشلا بيذهت» يف طبضو
 هبشأ امو نيقرس نم سيل رجآلاو فذخلاو قرخلاو باشخألاو راجحألا كلذ ىف ءاوسو : اولاق

 وا ر ا ق رکی نا روجر رکا سج لیلا یر جداا ر لر فذ

 . يعفاشلا هيلع صن ةقرخ وأ ةبشخ
 وهو ءاقنإلا نم ءايلا مضب وهو هيقني نأ ىلإ عضوملا حسي يأ :ش (هيقني ىتح هحسمي) :م

 ‹ فيظن يأ يقن وهف نونلا حتفب ةواقن حتفلاب ىقني رسكلاب ءيشلا يقن نم هلصأو ٠ فيظنتلا

 :نونلا مضب ءيشلا ةواقنو « لمرلا نم بيثكلا : روصقم ءاقنلاو « ةفاظنلا : دودمم ءاقنلاو

 . ةياقنلا كلذك «هرايخ

 « رهاظ بوصنم رخآلاو رتتسم عوفرم ريمض :امهدحأ « ناريمض هيف هحسي :تلق نإف
 . زوجي ال وهو « ركذلا لبق رامضإ وهو عجومامهل سيلو

 ‹ يجنتسملا مزلتسم وهو ءاجنتسالا لصف انه اهو « سابتلالا مدعل تماق اذإ زوجي :تلق

 . ةيئادتبا اهنأل بارعإلا نم لحم ةلمجلا هذهل سيلو « ءاجنتسالا عضومو

 (دوصقملا وه ام ربتعيف) :م فيظنتلا يأ :ش (ءاقنإلا وه) :م ءاجنتسالا نم :ش (دوصقملا نأل) :م

 نع اًقرحنم « هراسي ىلع ادمتعم سلجي نأ : ءاجنتسالا ةيفيكو « دوصقملا ريغ ىلإ ةجاح الف :ش

 ثلاثلاب ربديو يناثلا لبقيو امهدحأب ربدي «راجحأ ةثالث هعمو «رمقلاو سمشلاو حيرلاو « ةلبقلا
 ؛ ثلاثلاب لبقيو « يناثلاب ربديو لوألاب لبقي ءاتشلا يفو فيصلا يف اذه : رفعج وبأ هيقفلا لاقو

 يف لجرلا لعفي امك اهلك تاقوألا يف لعفت ةآرملاو « ءاتشلا نود ناتلدم فيصلا يف هيتيصحخ نأل

 « ثولتلا ةدايز نم ملسألاو هيف غلبأ وه ام راتخيف «ءاقنإلا وه دوصقملا : «ىبتجلا» يفو « ءاتشلا

 يتأي « ردم وأ رجح ىلع هريو هلامشب ركذلا ذخأي نأ وه ءاجنتسالا ةيفيك انلو : « ةياردلا» يفو

 ۰ )١/ ٥۷( حيحص هدانسإ : لاقو هظفلب ينطقرادلا هاور (۱)
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 ىنميلاب ءاجنتسالا نع ىهن مالسلا هيلع هنأل هب ركذلا الو هنيميب رجحلا ذخأي الو ضرألا نم

 لاخدإلا عم ءاجنتسالا عضوم ىخرت امدعب ىرسيلا هديب يجنتسي نأ وهف ءاملاب هتفص امأو

 ال اهنوطبب ضرع عباصأ ةثالثب وأ نيعبصأ وأ عبصأب ىجنتسيو اًمئاص نكي مل اذإ فيظنتلا متي ىتح
 يف ًاليلق ادوعص هعباصأ رئاس ىلع ىطسولا هعبصأ دعصيو « اهب عاتمتسالا نع ازارتحا اهسوؤرب

 هتبابس مث هرصنخ دعصی مث هعضوم لسغیو هرصنب دعصي مث هعضوم لسغيو ءاجنتسالا ءادتبا

 لاق . ًأفطت ال هربد يف هعبصأ لخدي مل نم : دمحم نعو « رهط دق هنآ هبلق نئمطي ىتح لسغيو

 ال هعبصأ نأل « هموص ضقنيو روسابلا ثروي كلذ ليقو « فورعم ريغاذه : « يباجيبسألا»

 عضوم نم موقي نأ يغبني ال ناك نإف « هدي ثولتت ال ىتح لسغلاب هيف أدبيو ةلب نع ولخي

 . هموص دسفيف هنطاب ءاملا لصي اليك ةقرخب عضوملا فشني ىتح ءاجنتسالا

 .اهجرف يف عباصألا لخدت الو اهنم رهظ ام لسختو اهيلجر نيب دعقت اهنأ الإ لجرلاك ةأرملاو
 اهجازم اهيفكي :ليقو «جراخلا اهجرف ريهطت يف جاتحت اهنأل ؛ اهعباصأ سوؤرب يجنتست : لیقو

 : «مظنلا» يفو .اهترذع لاوزل اقوخ اهعبصإب يجنتست الآ رذعلاو « اهعباصأ ضرعت ليقو .

 يفو « لسغلا بجيف لزنتف اهلبق يف عقي اليك دحاولا نود اًَعم ًالوأ اهاطسوو اهرصني دعصت ةأرملا

 ريدت دقو « عيطم وبأ هلاق« اهتحار ىلعاهجرف نم عقيام لسخت نأ اهل : « رغصألا عماجلا»

 . اهجرف يف اهعبصأ

 مكحي فخلا ىلع ءاجنتسالاب ىرج ولو « يلإ بحأ عيطم يبأ لوق : ةملس نب دمحم لاق

 ةروعلا فشك ىلإ جاتحا عضوم يفو رخآ بناج نم جرخو بناج نم لخد ول اذكو « هتراهطب
 يعفاشلا دنع هفشكو « اًقساف راص ءاجنتسالل ةروعلا فشك ولو « ءاملاب ال رجحلاب يجنتسيل

 مث اهرخؤم ىلإ هريو ىنميلا ةحفصلا مدقم ىلع أرجح عضي :ةريره يبأ نب يلع لاق « ناهجو

 هتحفص مدقم نم ةرم هرميف يناثلا ذخأيو أدب يذلا عضوملا ىلإ اهيلع هريو اهرخؤم ىلإ اهربدي
 نيتحفصلا ىلع هرميف ثلاثلا ذخأيو « هانركذ ام ىلع ىلإ اهربديو اهرخؤم ىلإ هريو ىرسيلا

 . هب سیو

 عضي نأ يغبنيو «حصأ لوالاو سملل ارجحو نيتحفصلل نيرجح ذخأي : قحلا دبع لاقو

 راسيلاب هركذ كسمأ لوبلا نم يجنتسي ناك نإو « ةساجنلا نم برقلاب رهاط عضوم ىلع رجحلا

 ىراخب خياشم دنع زوجي رهنلا طش ىلع ءاجنتسالاو . ةيلحلا» يف اذك ركبلا نود كلذو اهسولج

 لبق ةقرخب هفشني ىتح هماقم نم موقي ال هلسغف مئاص وهو هربد جرخأ ولو « قارعلا خياشمل اًقالخ
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 : مالسلا هيلع هلوقل ثالثلا نم دب ال : -هللا همحر-ىعفاشلا لاقو . نونسم ددع هيف سيلو

 » راجحأ ةثالثب مكدحأ جنتسيلو»

 جرخ نإ : «هقفلا عماوج» يفو « نيليبسلا نم جرح اذإ كلذ ريغو ءاملاو مدلا يف زئاج وهو « هدر

 باصأ اذإ : ؛ةيبتعلا» يفو « لكلا يف رجحلا زوجي : ليقو « هلسغ بجي مد وأ حيق هجرف نم
 ال نأ حيحصلا : ليقو « رجحلاب رهطي مهردلا ردق نم رثكأ جراخلا نم ةساجن ءاجنتسالا عضوم

 . عامجإلاب مونلاو حيرلا نم ءاجنتسالاو لسغلاب الإ رهطي

 ‹ ةنس هيف ددع يأ :ش (نونسم ددع) :م هوحنو رجح اب ءاجنتسالا يف يأ :ش (هيف سيلو) :م

 نأ لصاحلاو « كلذ ىف ددعلاب ربتعي الف اهتقيقح وأ اهنيع لاوز دوصقملا ناكف ةيئرم ةساجنلا نأل

 باكا ىلإ عايل ةحارلا لاب ت عا ا) يك و ددعلا نرد لا ره درا

 . ثالثلا ىلع دازي تارم ثالثب ةيقنتلا لصحت مل اذإو

 مكدحأ جنتسيلو يب هلوقل) :م راجحأ ةثالث نم يأ :ش (ةئالثلا نم دب ال :يعفاشلا لاقو) :م

 دمحأو هحيحص يف نابح نباو ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه :ش (راجحأ ةثالثب

 هللا يضر- ةريره يبأ نع ثيدحلا ماتو « راجحأ ةثالثب رمأي ناكو : ظفلب مهلك « هدنسم» يف

 لبقتسي الف طئاغلا مكدحأ ىتأ اذإف « مكملعأ دلاولا ةلزنمب مكل انأ اغنإ» ةَ هللا لوسر لاق : لاق -هنع

 يجنتسي نأو ةمرلاو ثورلا نع ىهنو « « راجحأ ةثالثب جنتسيلو « لوب الو طئاغب اهربدتسي الو ةلبقلا

 ظفلب اًضيأ ينطقرادلا ىورو . باتكلا ظفلب «هننس» يف اًضيأ يقهيبلا هجرخأو « "هنيميب لجرلا
 مكدحأ ىضق اذإ» : ال هللا لوسر لاق : لاق - امهنع هللا يضر - سابع نبا ثیدح نم باتکلا
 دحأ وهو حلاص نب ةعمز لاق « «بارت نم تايثح ثالث وأ داوعأ ةثالث وأ راجحأ ةثالثب جنتسيلف هتجاح

 لاق : لاق - امهنع هللا يضر- سابع نبا نع يبأ ينربخأ :لاقف سواط نبا هب تثدحف : هتاور

 يرضملاو « باذك وهو يرضملا ريغ نع هدنسي مل : ينطقرادلا لاق . ءاوس اذهب ةي هللا لوسر

 هللا يضر - سابع نبا هيف سیل ًالسرم سواط نع هیوری هریغو نسحلا نب دمحأ وهو هتاور دحأ

 . هلوق سواط نع ةملس نع ةنييع نبا هاور دقو .امهنع

 ةداتق انثدح دعجملا نب دامح نع «لماكلا» ىف يدع نبا هاور بابلا اذه ىف رخآ ثيدحو

 ةثالثب جنتسيلف ءالخلا مكدحأ لخد اذإ» :لاق الڳ يبا نأ بئاسلا هيبأ نع ينهجلا دالخ ينثدح

 هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم يئاسنلاو . نيعم نبا نع دعجلا نب دامح فعضو « "«راجحأ

 اهب بطتسيلف راجحأ ةثالشب هعم بهذيلف طئاغلا ىلإ مكدحأ بهذ اذإ» : لاق ةَ هللا لوسر نأ -اهنع

 . )٤١( يئاسنلاو « )٦( دواد يبأو )٠٠١۲(. ةجام نبا « ينابلألا هلاق : حيحص نسح (1)

 . ۲٤١( /۲) لاجرلا ءافعض يف لماكلا ()
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 <« جرح الف ال نمو نسحف لعف نمف رتويلف رمجتسا نم» : مالسلا هيلع هلوق انلو

 بويأ يبآ ثيدح نم« همجعم» يف يناربطلا هاور رخآو . حيحص هدانسإ :لاقو ()«هنع ئزجت اهنإف
 م . "؛هيفاك كلذ نإف راجحأ ةثالثب حسمتيلف مكدحأ طوغت اذإ» : لإ هللا لوسر لاق : لاق يراصنألا

 دواد وبأ هاور ثيدحلا :ش (جرح الف ال نمو نسحف لعف نمف « رتويلف رمجتسا نم : ب هلوق انلو)
 دقف لعف نم « رتويلف رمحتسا نم :١ ةي هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ ثيدح نم ةجام نباو

 يف نابح نباو «هننس »يف يقهيبلاو «هدنسم» يف دمحأ هجرخأو < ۳ يرحالفال نمو نسحأ
 : اًعوفرم -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع ةدايزلا هذه نود «نيحيحصلا» يف ثيدحل او «هحيحص»

 . «ارتو رمجتسيلف» : ملسمل ظفل يفو « رتويلف رمجتسا نم»
 ظفلو - نسحأ دقف- ثيدحلا ظفلو « هيلع مثإ الف يأ - جرح الفال نمو- : هلوق

 . بيرق حيحص ىنعملاو -نسحف -باتكلا

 « ثالثلا دعب رتو دارأ انإف « حص نإ : ثيدحلا اذه ىور نأ دعب : يقهيبلا لاق :تلق نإف
 اذإ» : اًعوفرم -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع هجرخأ ثيدحب ليوأتلا اذه ىلع لدتسا مث
 اًعبس نيضرألاو اًعبس تاومسلا ىرت امأ «رتولا بجي رتو هللا نإف « رتويلف مكدحأ رمجتسا
 . ءايشأ ركذو «!! ؟فاوطلاو

 نوکی رتوب هلیوأتو ؟ هححصو نابح نبا هاور دقو حص نإ لوقی فیکف « ةرباکم اذه :تلق
 دعب رتولا نوكي نأ هنم مزلي كلذ حص ولو ‹ ليلد ريغ نم ىوعد هنأل حيحص ريغ ثالثلا دعب

 ءاقنلا لصح ول مهدنعو « ليوأتلا اذه ىضتقم ىلع هب مالسلا هيلع هرمأل ؛ اًبحتسم ثالثلا

 اهيلع ةدايزلاف ثالثلاب ءاقنلا لصحي مل نإو » ةعدب يه لب ةبحتسمب تسيل اهيلع ةدايزلاف ثالثلاب

 نأ ىلع لدي ال هتحص ريدقت ىلع « اعبس تاومسلا ىرت امأ» : ثيدح مث . اهكرت زوجي ال ةبجاو
 عبسلا كلذب ديرأ ولاذإ ءرتولا دارفأ نم ادرف ركذ هنأل ؛ ثالشلا دعب نوكيام رتولاب دارملا

 . ثيدحلا كلذ يف هب رومأملا اهنأل ؛ عبسلاب ءاجنتسالا بوجو كلذب مزلل اهصوصخب
 نأ كلذو « ثالشلا ىلع ةدايزلاب جرحلا عفر وهو رخآ هجو هيفو : يباطخلا لاق :تلق نإف

 تراص نإو ناودعب تسيل راجحالا يف ةدايزلاو « ةنسلل كرتو ناودع ءاملا يف ثالثلا ةزواجم
“ 

 .اعقش

 .(۳۱) نسح : دواد يبأ يف لاقو )٤۳(« يئاسنلا « ينابلألا هححص : حيحص (1)

 بويأ يبأ بحاص بيعش ابأ نأ الإ نوقثوم هلاجرو .« طسوألا»و «ريبكلا »يف يناربطلا هاور : يمشيهلا لاق (۲)
 . )١١١/١( عمجللا . اًحرج الو « ًاليدعت هيف رآ مل

 . ملعأ هللاو . (۹) دواد يبأو . )۲۷١( ةجام نبا « ينابلألا هفعض : فيعض (۳)
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 ےک ی ا ا ا ت س ج
 ةزواجم اًضيأو « نطفلا ىلع ىفخي ال ام ىلع مالكلا اذه نم مهفي ال هجولا اذه :تلق

 تناك نإو راجحألاب ةدايزلاو ثالشلاب ةراهطلا لصحت مل اذإ اًتاودع نوكي فيك ءاملا يف ثالثلا
 . مهفاف يرابنألا هيلع صن دقو اًناودع ريصي ال فيك اعفش

 نع ريهز انثدح ميعن وبأ انثدح :« هحيحص» يف يراخبلا هجرخأ ثيدحب لدتسن نحن :تلق

 هللا دبع عمس هنأ هيبأ نع دوسألا نب نمحرلا دبع نكلو « هركذ ةديبع وبأ سيل : لاق قاحسإ يبأ

 ثكلاثلا تسمتلاو نيرجح تدجوف « راجحأ ةثالثب هيتآ نأ ينرمأف طئاغلا اب يبنلا ىتأ لوقي

 هجو .«سكراذه» : لاقو ةثورلا ىقلأو نيرجحلا ذخأف اهب هتيتأف ةئور تذخأف «دجأ ملف

 . اًنلاث غتبي ملو نيرجحلاب ىقنأ هنأل رهاظ هب لالدتسالا

 دعق ةي هنأ هنايب « طرشب تسيل ةثالثلا نأ ىلع ليلد هللا دبع ثيدح : يواحطلا لاقو

 ال ةراجح ةرضحب ناك ولو « «الث ينلوان » : هللا دبعل هلوقل ةراجح هيف نكي مل ناكم يف طئاغلل

 ءاجنتسالا نأ ىلع كلذ لد نيرجحلا ىلع رصتقا الو ٠ ناكملا كلذ ريغ نم هريغ هلواني نأ جاتحا

 هيتأي نأ هللا دبع رمألو نيرجحلاب ىفتكا امل ةثالثلا ئزجت مل ول ذإ ةثالثلا هنم ئزجي ام امهب ئزجي
 . ثلاث رجحب ىتأ هنأ :حصت ال يتلا راثآلا ضعب يف يور دقو :راصقلا نبا لاقو « ثالثلاب

 وأ نيرجح ىلع نیعض ذوملل رصتقا ب هنأل حيحص هب انل لالدتسالاف كلذ حص ولو : لاق

 دحأل ءاجنتسالا ىلع رصتقي الو ةرورض راجحأ ةثالث نم لقأ امهنم دحاو لكل لصحي ةثالث

 رجحلاب هنأ ىتح مهدنع ةكورتم ةثاللا نألو « بابحتسالا ىلع ثالثلا لمحت وأ طرشلا جرخم

 ءاقنإلا لصح اذإ نارجحلا وأ رجحلا موقي اذكف ثالثلا ماقم موقيف فرحأ ةثالث هل ناك اذإ دحاولا

 . ةثالثلا وهو ديقملا ىلع قلطملا رتولا لمحي :تلق نإف

 بوجو ىفتناف هكرات ىلع جرحلا عقيدقفانملس نئلو « انلصأ ىلع عونلا اذه :تلق
 . بدنلاو بابحتسالا رمألاب دارملا نأ نيبو «راجحأ ةثالثب ءاجنتسالا

 . زاوجلا عني ال اهكرتو ةهاركلا ىنعل يهنلا نأ انمهف دق :تلق نإف

 اهلعجو ةساجنلا ةلازإ ليصحت ثيلثتلاب رمألا نم دوصقملا نأ اًضيأ انمهف نحنو :تلق

 . ىفك كلذ لصح اذإف « اهقيقحتو
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 . ثالثلا دعب رتولا كرت ىلع -جرح الف ال نمو- هلوق لمحي :تلق نإف

 ةبحتسم نوكت ال ثالثلا ىلع داز نإف « ثالشلاب ءاقنلا لصح نإ هنأل دساف اذه :تلق

 . بيرق نع هانررق امك مكدنع ةبجاو ةدايزلاف ةثالثلاب لصحي مل نإو «مکدنع

 . راجحأ ةثالث نود مكدحأ يفكي ال لاق هنأ تبث دق : رذنملا نبا لاق :تلق نإف

 دق اًضيأو ‹ بحتسملا رمألا ةماقإل يفكي ال هانعمف هانملس نئلو « كلذ ملسن ال : تلق
 هنألو «ثلاثلا بلطي ملو نيرجحب ىفتكا دق ةي هنإف اًضيأو « فرحأ ةثالث هل رجحلا يف هوكرت

 .هلزي ملو « هلازأ هنأل « ءاجنتسا ثلاثلاو يناثلا نوكي ال لوألاب تلاز اذإ

 . دحاولاب لصحي محرلا غارف نأل « ةدعلا يف رارقإلاك دعي ةثالثلا :تلق نإف

 ام فالخب لوخدلا لبق ةافولا ةدعو ةسيآلاو ةريغصلاب ةدعلا باب ىف ام دسفي هوحن :تلق

 ىلع ةدعلا نأ رخآ باوجو . ةاصحلاو ةدودلاو حيرلاو توصلا جورخب بجي ال هنإف « هيف نحن

 . سايقلا فالخ

 : لاق ةعذج يدنع : لاق « ةيحضألا ىف ةدرب ىبأ نع يراخبلا هج رخأ ام ليلدب لطاب :تلق

 . ةنس يه لب مكدنع ةبجاو ريغ ةيحضألاو « « كدعب دحأ نع ئزجت نلو اهحبذا»

 . ءايشأ ةثالث هيف هب لدتسا يذلا يراخبلا ثيدح :تلق نإف

 . دوسألا نب نمحرلا دبعو قاحسإ يبأ نيب عاطقنالا هيف نأ :لوألا

 : لاق ينوكذاشلا نبا نع تافالخلا [يف] يقهيبلا هركذ قاحسإ يبأ نم سيلدتلا هيف يناثلا

 نمحرلا دبع نكلو ينثدحي مل :ةديبع وبأ لاق « ىفخأ الو اذه نم بجعأ طق سيلدتب تعمس ام

 . ضارتعالا راسو ثيدحلا زاجف« ينثدح : لقي ملو [نالف نع]نالف نع

 ثيدح يف لوقي ةعرز ابأ تعمس : متاح يبأ نبا لاق « هدانسإ يف فالتحخالا :ثلاثلا

 ىقلأو نيرجحب یجنتسا ای يبنلا نأ» هللا دبع نع ةديبع يبأ نع قاحسإ يبأ نع ليئارسإ

 دوسألا يبأ نع قاحسإ يبأ نع : لوقي نم مهنمف « هدانسإ يف اوفلتخا : ةعرز وبأ لاقف ءةثورلا

 مهنمو . هللا دبع نع ديزي نب نمحرلا دبع نع قاحسإ يبأ نع : لوقي نم مهنمو « هللا دبع نع
 كلذكو ةديبع يبأ ثيدح يدنع حيحصلاو « هللا دبع نع ةمقلع نع قاحسإ يبأ نع : لوقي نم

 . [. .. .] مهظفحأ ليئارسإو « ةديبع يبأ نع ليئارسإ ىور
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 لضفآ ءاملاب هلسغو عامجإلاب زاج فرحأ ةالث هل رجحب ىجنتسا ول هنإف ‹ رهاظلا كورتم هاور امو

 ‹ ٠٠۸( ةيآلا :ةبوتلا) (اورهطتي نأ نوبحي لاجر هيف: ىلاعت هلوقل

 ةمقلع نع قاحسإ يبأ نع رمعم نع قازرلا دبع قيرط نم يقهيبلا مث ينطقرادلا ىور [و]
 ةثالثب هيتأي نأ دوعسم نبا رمأف هتجاح يف بهذ ةَ هللا لوسر نأ» دوعسم نبا نع سيق نبا

 . رجحب ينتئا سكر اهنإ» : لاقو ةثورلا ىقلأف ةئورو نيرجحب هاتف « راجحأ

 فسوي نب ميهاربإ لاقو : لاق ثيدحلا اذه جرح امل يراخبلا نأ :يناثلاو لوألا نع باوجلا

 رخآ ليلدو « ضي سيلدتلاو عاطقنالا لازف « اذه نمحرلا دبع ينثدح : قاحسإ يبأ نع هيبأ نع

 ثيدحلا ةياور دعب يراخبلا ىلع جرختسملا ؟هحيحص)» يف يليعامسإلا هركذ ام سيلدتلا عفر ىلع

 ال ديعس نب ىيحي نب هللا دبع نع قاحسإ يبأ نع ةيواعم نب ريهز نع ديعس نب ىيحي ةهج نم
 . قاحسإ يبأل عامسب سيل ام قاحسإ يبأ نع ريهز نع ذخأي نأ ىضري

 حجرو « « ديناسأ وأ نيدانسإ امهلعجو اًضراعتم كلذ ري مل يراخبلا نأ : ثلاثلا باوجلاو

 . ليئارسإ نم نقتأو ظفحأ هنوكل ريهز ةياور

 ىلع عقي راتيإلاو « ةروكذملا ةدايزلا هيف سيلو يراخبلا يف ثيدحلا نأ:عبارلا نع باوجلاو
 ىلع عقيدق راتيإلاو «راتيإلاب رمأ «« رتويلف رمجتسا نم» يي هللا لوسر لاق ال ينعي دحاولا

 راسكناو اهنوكسل ءاي واولا تبلق « راتوأ راتيإلا لصأو ؛ اسمح وأ اًنالث نوكي نأ مزلي الو دحاولا

 كورتم) :م «راجحأ ةئالثب حنتسيلو» : اب هلوق نم يعفاشلا هاور ام يأ :ش (هاور امو) :م . اهلبق ام

 هفرط ءيش لك فرحو «فرح عمج فرحألاو :ش (فرحأ ةلالث هل رجحب ىجنتسا ول هنإف رهاظلا

 لمتحي هاور ام لوقي وأ مصخلا ىلع هب هلالدتسا حصي الف :ش (عامجإلاب زاج) :م هدحو هرفشو

 :ش (هلسغو) :م نيثيدحلا نيب اًقيفوت مكحملا ىلع لمجملا لمحيف مكحم هانيور امو « بابحتسالا

 . رجح اب ءاجنتسالا نم :ش (لضفأ ءاملاب) :م ءاجنتسالا عضوم لسغ يأ

 ركنأو « راجحألاب نوجنتسي اوناكف نورجاهملاامأ « ءاجنتسالا ىف فلسلا فلتحخاو

 تر فانا نل بل او لا نار ها و ناو ي ندم ا علا
 نبا ناكو « ءاملاب نوجنتسي راصنألا ناكو : ءاطع لاقو . ءاملاب لسغتي ال لسخلا ناكو «ءاسنلل

 نعو جیدخ نب عفار لاق هبو « اروهطو ءاود هاندجوو هانبرج : لاقو « هاري نکی مل نآ دعب ریمع

 . ضرحلاب يجنتسي ناك سنأ

 ماوقآ يف تلزنأو :ش ٠٠۸(( ةيآلا: ةبوتلا) (اورهطتي نأ نوبحي لاجر هيف):ىلاعت هلوقل) :م
 لاق «ةيآلا هذه تلزن ال : يبعشلا لاقو « ءابق لهأ : ماوقألاب دارأ (ءاملاب ةراجحلا نوعبتي اوناك

 يجنتسي وهو الإ انم دحأ نمام : اولاق «« مكيلع ينثأ يذلا نأشلا اذه ام ءابق لهآ اي» : ةَ
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 لمعتسيو . اننامز يف ةنس وه ليقو بدأ وه مث « ءاملاب ةراجحلا نوعبتي اوناك ماوقآ يف تلزنأو

 اًسوسوم ناك اذإ الإ تارملاب ردقي الو رهط دق هنأ هنظ بلاغ يف عقي نأ ىلإ ءاملا

 دنع نوعنصت يذلا امف مكيلع ىنثأ دق لجو زع هللا نإ راصنألا رشعم اي » : لاق ةياور يفو ءءام اب
 عبتن مث ةثالثلا راجحألاب طئاغلا عبتن ةا هللا لوسر اي : اولاق «« طئاغلادنعوأ ءوضولا
 ءاجنتسالا يواحطلا جتحاو « (©اورهطتي نأ نوبحي لاجر هيف : ال يبنلا ىلتف « ءاملا راجحألا

 نيرهطتملا ينعي « (۲۲۲ةيآلا : ةرقبلا) (نيرهطتملا بحيو نيباوتلا بحي هللا نإ# : یلاعت هلوقب ءاملاب
 . زاوجلا ىبأو -هنع هللا يضر- يلع نع هلثمو ءاطع اذهب لاق « ءاملاب

 - ةشئاع نع يور ال بدأ ردملا وآ رجحلا لامعتسا دعب ءاملاب لسغلا يأ :ش ( بدأ وه مث) :م
 اورم : تلاق ةشئاع نعو « ةجام نبا هاور « «اًنالث هتدعقم لسغي ناك هب هنآ» -اهنع هللا يضر
 ‹ ( مهييحتسأ انأو هلعفي ناك يب هللا لوسر نإف « ءام اب لوبلاو طئاغلا رثأ اولسغي نأ نكجاوزأ
 نورعبی اوناک [مکلبق ناک نم نِإ]» -هنع هللا يضر- يلع نعو « هححصو يذمرتلاو دمحأ هاور
 سيل :«طيحملا» يفو . ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاور ء ؟ءاما ةراجحل ا اوعبتأف اطلث نوطلشت متنأو رعب
 يف ةنس وه ليقو) هلوقب هيلإ راشأ ةنس راص مث هَ هرصع يف ابدأ ناكو « ءاملاب مزال ددع هيف
 اذإف « امهنيب عمجلا لضفألا : «ةيلحلا» يف اًقنآ ةروكذملا -هنع هللا يضر- يلع نع ةياور :ش (اننامز
 ناك ول :«زيجولا حرش» يفو . زاج رجح لا ىلع رصتقا نإو « ىلوأ ءالاف امهدحأ ىلع رصتقا
 : نالوق هیفف حیقلاو مدلاک اردان نيليبسلا نم جراخلا

 رصتقيف سايقلا فالخ ىلع فيفخت رجحلا ىلع راصتقالا نأل ءاملاب هتلازإ نيعتي هنأ :امهدحأ

 . هریغ هب قحلی الف ‹ یولبلا هب معت ام ىلع

 :(طوسبملا» يفو . جرخملا ىلإ ارظن حصألا وهو رجحلا ىلع راصتقالا زوجي هنأ :يناثلا
 « ثادحألا رئاس نود نيليبسلا نم جراخلا مدلاو ينملاو يدولاو يذملاو لوبلاو طئاغلا نم ىجنتسا
 . هجولا اذه ىلع درو صنلا نأل « راجحألاب هاقنأ اذإ لضفأ لسخلا نوك : «ةياردلا» يفو

 ىلإ ءاملا يجنتسملا لمعتسي يأ :ش (رهط دق هنأ هنظ بلاغ يف عقي نأ ىلإ ءاملا لمعتسيو) :م

 اًضيأ هيلع هبنو «طرشب سيل هيف ددعلا نأ ىلإ اذهب راشأو « رهط دق عضوملا نأ هنظ ةبلغ عوقو
 الإ) :م نظلا ةبلغ رابتعالا لب « ددعلاب ءاملا لامعتسا ردقي الو يأ :ش (تارماب ردقي الو) :م : هلوقب

 يقلي يذلا وه هنأل لعافلا ةغيص ىلع نيسلا رسكب :ش (اًسوسوم) :م يجنتسملا يأ :ش (ناك اذإ
 ال :تلق . حتفلاب لاقي الو : يزارتألا لاقو . سفنلا ثيدح ةسوسولاو « هدلخ يف ةسوسولا
 ناطيشلا عاقيإك ةأرملا يف ىري يذلا [. . .] ةسوسولا : لاق «يفاكلا» بحاص نأل «كلذ نم عنام

 اذه يف سوسوي يذلا ناطيشلاو « اًباب حتفلل دجتو « لمأتف ةسوسو يهف نمؤملا بلق يف ايش



 ءاملا الإ زجي مل اهجرخم ةساجنلا تزواج ولو « عبسلاب ليقو هقح يف ثالثلاب ردقيف

 ريغ يف امك كلذو سوسوملا قح يف يأ :ش (هقح يف ثالثلاب ردقيف) :م ناهلو ىمسي ةلاحل ا

 غولو يف درو يذلا ثيدحلاب اًرابتعا تارم عبس هقح يف ردقي ليقو :ش (عبسلاب ليقو) :م

 فيكف كانه عبسلا اوربتعا ام انباحصأ :تلق . اًضيأ لمكألاو يزارتألا هلاقاذك « بلكلا

 ةدعقملا يفو ثالشلاب لبقلا يف ردقي :ليقو « رشعلاب : ليقو عستلاب : لیقو ءانه اه هنوربتعي

 عبس ءاجنتسالا يف ءاملا نم ردقيام لقأ :لاق هنأ هيبأ نع دمحأ نب حلاص یورو .سمخلاب

 o ‹تارم

I a طيحلا *يفو» aT 

SS 

 ةدايزلا تناك نإو « ليلحإلا فرط يف لوبلا نم مهردلا ردق ىلع داز ولاذكو « راجحألا هيفكت

 ء ءاملا الإ زوجي ال دمحم دنعو « امهدنع رجحلا هيف زوجي جرفلا عضوم ىلع مهردلا ردق ىلع

 مهردلا ردق نم رثكأ ءاجنتسالا عضوم يف ةساجنلا تناك نإو « اًضيأ فسوي يبأ نع يور اذكو

 عاجش يبأ نعو « هب زوجي ال : ركب وبأ هيقفلا لاق «ءاملاب اهلسغي ملو راجحألاب اهؤاقنإف :
 حصألا وهو هيمدق ىدحإ تحت تناك اذإ اذكف « ةدساف هتالصف ةساجنلا يف اذكهو «هئزجي ‹

 يبأ نع دمحم نع ةياور يفف مدقلا نود دوجسلا عضو يف ناك اذإو « هسجني : ليقو

 يبأو فسوي يبأ ةياور يفو .امهلوق وهو « حصألا وهو « زوجيال هنأ -هللا همحر -ةفينح

 -هنع هللا يضر- يعفاشلل اًقالخ اندنع هئزجي هيتبكر وأ هيدي عضوم ناک نِإو « زوجي ال هنأ ةفينح

 رفزو .

 ةسجنلا ضرألا ىلع هبايث تعقو دجس اذإ نكل هيلع دجسو رهاط ناكم ىلع ىلص ولو

 . ثك نأ الإ هتالص تزاج رهاط

 اذإ هدحو «ريغصلا نود ريبكلا يف زوجي دق ةساجن هنم فرط ىلعو طاسب ىلع ىلص ولو

 يفو . «هحضن مث ءاملاب ماقف اًسجن اهيهجو دحأ ناك اذإ الإ [رخآلا كرحتي مل] هيفرط دحأ عفر

 نبا هاورو « «هیف يلصتو «رت ملام حضنتلو ءام نم ءيشب هصرقتلف اًمد هيف تأر نإف» : هل ةياور

 نب هللا دبع وبأ مامإلا هاورو .“ هيف يلصو هيلسغاو ءاملاب هيصرقا : لاق هيفو « هفنصم» يف ةبيش يبأ

 .  ءاملاب هيشرو هيصرقاو هيتح» : ةياور يف « «ىقتنملا» باتك يف دوراحلا نب يلع
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 ام ىلع ءاملا ريغب وضعلا ريهطت يف نيتياورلا فالتخا ققحي اذهو « عئاملا الإ خسنلا ضعب يفو

 ربتعي مث « هادعتي الف ءاجنتسالا عضوم يف هب يفتكا هنأ الإ « ليزم ريغ حسملا نأل اذهو « انيب

 رابتعا طوقسل-هللا مهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ءاجنتسالا عضوم ءارو عناملا رادقملا

 يجنتسي الو عضاوملا رئاسب رابتعا ءاجنتسالا عضوم عم -هللا همحر- دمحم دنعو عضوملا كلذ

 كلذ نع ىهن مالسلا هيلع يبنلا نأل « ثورب الو مظعب

 يف هيقفلا لاق ‹يواحطلا نع ‹ رصني رصن باب نم تحي تح نم -هيتح” :هلوق

 ربدلا جراخ نم ةساجن ءاجنتسالا عضوم باصأ ول : « تاطقتلملا» يفو . ذخأن هبو :«يواستلا»

 . ينانيغرملا هركذ ‹ رهطي ال هنأ حيحصلا : ليقو « رجح اب رهطي مهردلا ردق

 ردق ىلع داز نإو ء«درفلا قح يف ةساجنلا نم يقب ام رابتعا طوقس ىلع نورخأتملا قفتاو

 يبأ هيقفلا نع يكح ؟ سجنت لهف ًاليلق اهيف يجنتسملا اذه سلج اذإ اميف مهنع وري ملو مهردلا

 يف ركذو « حيحصلا وهو « هجو هلف « سجني : لیق نإو « هجو هلف سجن ال : لاق هنأ رفعج

 . اًقالخ ركذي ملو سجنتي هنأ : ؛طوسبملا»
 رهاطلا يأ :ش (عئاملا الإ) :م زجي مل يرودقلا خسن ضعب يفو يأ (خسنلا ضعب يفو) :م

 :م عئاملا الإو ءاملا الإ هلاق يذلا اذهو يأ :ش (اذهو) :م فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق اذهو ليزملا

 يقيقحلا سجنلا ةلازإ نأ ىلع لدي ءاملا هلوقف :ش (ءاملا ريغب وضعلا ريهطت يف نيتياورلا فالتخا ققحي)

 ام ىلع) :م ليزملا عئاملاب زوجي هتلازإ نأ ىلع لدي -عئاملا الإ - هلوقو < ءاملاب الإ زوجي ال ندبلا نع

 . ساجنألا باب لوأ يف :ش (انيب

 « ةرورضب :ش (ءاجنتسالا عضوم يف) :م حسملاب يأ :ش (هب يفتكا هنأ الإ) :م ةيلكلاب :ش (ليزم ريغ

 :م هريغ ىلإ ءاجنتسالا عضوم ىدعتي الف يأ :ش (هادعتي الف) :م اهردقب ردقتي ةرورضلاب تباثلاو

 (عضوملا كلذ رابتعا طوقسل فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ءاجنتسالا عضوم ءارو عناملا رادقملا ربتعي مث)

 رثكأ ناك نإو « عني ال مهرد نم لقأ ناك نإف « اهادع امل ةربعلا تيقبف « اًمكح ارهاط ناكف :ش

 . اعرش هرابتعا طقسي مل هنإف : رخآ عضوم [يفو]« عني

 رادقملا يف ىلاعت هللا همحر دمحم دنع ربتعملا يأ :ش (ءاجنتسالا عضوم عم دمحم دنعو) :م

 ءاوفع مهردلا ردق عضاوملا رئاس يف نأ ينعي :ش (عضاوملا رئاسب ارابتعا) :م ءاجنتسالا عضوم عناملا

 . ءاجنتسالا عضوم يف اذكف « اعنام نوكي هيلع داز اذإف

 مظعلاب ءاجنتسالا نع يأ :ش (كلذ نع ىهن ايي يبنلا نأل « ثورب الو مظعب يجنتسي الو) م

 يبنلا هل لاق« ةريره يبأ ثيدح نم «قلخلا ءدب» يف يراخبلا ىورف « ثيداحأ هيفو « ثورلاو
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 ءنجلا داز هنوك مظعلا يفو « ةساجنلا ثورلا يف يهنلا ىنعمو ‹ دوصقملا لوصحل هئزجي لعف ولو

 ءاجنتسالا نع ىهن مالسلا هيلع يبنلا نأل هنيميب الو فارسإو ةعاضإ هنأل ماعطب يجنتسي الو

 نیميلاب

 ‹ ةثورلاو ماظعلا لاب ام : تلق ««ةثورب الو مظعب ينتأت الو اهب ضفنتسا اراجحأ ينخبا » : ةي

 . «نجلا ماعط نم امهنإ » : لاق

 نع ىهنو :١ ظفل يفو «« مظع وأ عيجرب يجنتسن نأ وأ لوب وأ طئاغب ةلبقلا لبقتسن نأ يي

 . « ماظعلاو ثورلا

 : لاقف« دازلا هولأسو» : هيفو ذيبنلاب ءوضولا ثيدح دوعسم نبا ثيدح نم ملسم یورو
 داز امهنإف ماظعلاب الو ثورلاب اوجنتست ال» : لاق مث « « مکباودل فلع ةرعب لک مکلو مظع لک مکل»

 نبا نم مكناوخإ

 هبو هرکی هنکلو « هئزجی ثورلاب وأ مظعلاب ءاجنتسالا لعف ولو يأ :ش (هئزجي لعف ولو) :م

 ءاقنإ وهو :ش (دوصقملا لوصحل) :م هئزجي ال : يعفاشلا لاقو « ارهاط مظعلا ناك اذإ كلام لاق
 نأ ىلإ اذهب راشأ :ش (نجلا داز هنوك : مظعلا يفو « ةساجنلا : ثورلا يف يهنلا ىنعمو) :م عضوملا
 . بوصغم رجحب ىجنتساو بوصخم ءامب أضوت ول امك « ةيعورشملا يفني الف هريغ يف دعي يهنلا

 ءاجنتسالا نع ىهن ةي هنأل « مارح امهو :ش (فارسإو ةعاضإ هنأل ماعطب يجنتسي الو) :م
 مظعلا : ءايشأ ةرشعب ءاجنتسالا هركيو « ىلوألا قيرطب سنإلا داز يهف « نجلا داز هنوكل مظعلاب

 عم هئزجي اهب ىجنتسا ولو « رعشلاو رجشلا قروو جاجزلاو محللاو ماعطلاو ثورلاو عيجرلاو
 . ثورلاو مظعلاو ماعطلا يف دمحأو -هنع هللا يضر- يعفاشلل اًقالخ ةهاركلا

 هركي :« طوسبملا» يفو . [. . .] يعفاشلا دنع ناهجو ماعطلاب ضرغلا طوقس يفو

 يفو ‹ شراطألاو جابيدلا ةمرحك ةمرح وأ ةميق هل سيلو «محفلاو فزخلاو رجآلاب ءاجنتسالا

 «بارت نم فكأ ةثالثف دجي مل نإف « راجحألاف دجي مل نإف « ءاملا هثالثب ىجنتسيو ا « مظنلا»

 ‹«سرقنلا ثروي هنأ ثيدحلا ىف يور هنأل ؛امهوحنو نطقلاو ةفرقلا نم اهاوس اجب يجنتسي الو

 زوجي امك نيتياورلا رهظأ يف ةضفلاو بهذلا نمو بشخلا نم ةعطقب ءاجنتسالا زوجي هدنعو
 هللا لوسر نع ةه يبنلا باحصأ نم لجر ثيدح نم ينطقرادلا ىورو «هنع جابيدلا نم ةعطقلاب
 .دلجلا ركذ حصي ال : ينطقرادلا لاق ؛دلج وأ ةثور وأ مظعب مكدحأ هبيطتسي نأ ىهن هنأ» : ةي

 نأل) :م هنیمیب يجنتسي الو يأ :ش ( هنیمیب الو) :م لوهجم :ةياور يف ناطقلا نبا لاقو

 يبأ ثيدح نم ارصتخمو « مهبتك» يف ةعامجلا هجرخأ :ش ( نيميلاب ءاجنتسالا نع ىهن ةي يبنلا
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 حسمتي الف ءالخلا ىتأ اذإو « هنيميب هركذ سمي الف مكدحأ لاب اذإ » ا هللا لوسر لاق : لاق ةداتق

 يضر- ناملس ثيدح نم يراخبلا ريغ ةعامجللو . « ادحاو اًسفن برشي الف برش اذإو « هنيميب

 يضر- نامشع نع يور ام قالطإلا ىلعو « ءالخلا يف ناك اذإ اذه -هركذ سي ال- : هلوق

 ‹ م هللا لوسر تعیاب ذنم ينیمیب يرکذ تسسم الو تینمت الو تینعت ام :لاق هنأ -هنع هللا

 لامشلاب لكأ [نمف] ءءاهقفلا دنع بادآلا باب نم وهو < ةي يبنلا لالجإو نيميلا ماركإ اذهو

 . هماعط هيلع مرحي ال

 ةالصلا باتك هلوأو ىناثلا دلجلا هيليو لوألا دلجملا ىهتنا

# HF ¢ 
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 لوألا ءزحلا
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 ةيانبلا
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 ةيادهلا حرش
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 رثبلا يف لصف

 . مميتلا باب

enue nene nne nenn SONGS Raa ® 

ESED EDS SR خلإ . . .ةالص لك تقول 
e AO SNES AER TEES SS سافنلا يف لصف 

PEREN ALE IOSD ءاجنتسالا يف لصف 
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